
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 16/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí       

4. prosince 2017 od 19 hodin. 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Martin Spielberger, Petr 

Smékal 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 

                 2. Návrh finančního plánu pro hospodářskou činnost na rok 2018 

        3. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2018 

        4. Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2019 a 2020 

        5. Návrh plánu práce na rok 2018 

        6. Kronika obce 2016 

        7. Místní program obnovy vesnice 

        8. Neuskutečněná investice 

        9. Stanovení termínu a programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

    Havlovice 

 

     

 

      Rada obce:  

 

   1. Byla seznámena s návrhem rozpočtu obce Havlovice na rok 2018 (viz příloha č.1). 
       S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 
 
      Návrh usnesení: 

  Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2018 dle                                                                                     
 přílohy č. 1 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  



 

2. Seznámila se s návrhem finančního plánu pro hospodářskou činnost na rok 2018 
(viz příloha č.2). S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu obce 
k projednání a schválení. 
 

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem finančního plánu pro 
 hospodářskou činnost na rok 2018 dle přílohy č. 2. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

3.  Ředitel ZŠ a MŠ Havlovice předložil návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2018 
(viz příloha č.3). Rada obce s návrhem souhlasí a a předkládá ho zastupitelstvu 
obce k projednání a schválení.  
 

  Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na 
 rok 2018 dle přílohy č. 3. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

4.  Ředitel ZŠ a MŠ Havlovice předložil návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ 
Havlovice na roky 2019 a 2020 (viz příloha č.4). Rada obce s návrhem souhlasí a 
a předkládá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení.  
 

  Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem střednědobého výhledu ZŠ a MŠ   
 Havlovice na roky 2019 a 2020 dle přílohy č. 4. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

5.  Seznámila se s návrhem plánu práce obce Havlovice na rok 2018 (viz příloha 

č.5). S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení  

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem plánu práce obce Havlovice na 

rok 2018 dle přílohy č.5. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 

 



 

       6. Seznámila se s obrazovou částí kroniky obce za rok 2016. S obsahem kroniky 

  souhlasí.  

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem obrazové kroniky obce za rok  

2016. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

  Usnesení bylo schváleno 

 

      7. Zpracovala návrh Místního programu obnovy vesnice pro rok 2018 (viz příloha 

 č.6) a předkládá ho zastupitelstvu k doplnění, projednání a schválení. 

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem Místního programu obnovy 

 vesnice pro rok 2018 dle přílohy č.6. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno.   

 

      8. Projednala neuskutečněnou investici s názvem “ Projekt na rozšíření urnového 
 háje” v celkové finanční výši 45.000Kč. Rozhodla o zrušení tohoto záměru z důvodu 
 kompletní likvidace vzrostlých stromů v urnovém háji po srpnové větrné smršti. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice rozhodla o neuskutečnění investice s názvem” 
Projekt na rozšíření urnového háje” v celkové finanční výši 45.000Kč. 

          Výsledek hlasování:  pro  5 proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

      

 9. Stanovila termín a program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    
  Havlovice na úterý 19. prosince 2017 od 18 hodin v KD. 

 

 



 

Program: 

        1. Zahájení 
        2. Volba ověřovatelů zápisu 
        3. Program zasedání 
        4. Zřízení návrhové komise 
        5. Kontrola usnesení 
        6. Zpráva o činnosti rady obce 
        7. Zpráva o činnosti obce za rok 2017 
        8. Revokace usnesení 
        9. Rozpočet obce na rok 2018 

10. Finanční plán pro hospodářskou činnost na rok 2018 
11. Rozpočet ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2018 

       12. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2019 a 2020 
13. Plán práce obce na rok 2017 
14. Střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 
15. Místní program obnovy vesnice 
16. Podání žádosti do POV 2018 
17. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce  
18. Diskuze 
19. Návrh usnesení 
20. Závěr 

 

 

          V Havlovicích dne 8. 12. 2017 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


