Obec Havlovice
Přehled usnesení ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Havlovice konaného ve čtvrtek 14. července 2016 od 19 hodin v sále
kulturního domu
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- ověřovatele zápisu - Petra Smékala, Janu Sedláčkovou
- program zasedání
- návrhovou komisi ve složení:

předseda Martin Spielberger
členové ing. Jindřich Kaizr
Jiří Řezníček

K akci „Havlovice – chodník u obecního úřadu“
- přijetí daru v podobě bezúplatného převodu p.p. č. 1624/4 o výměře 31 m2
vedené v KN jako ostatní plocha a p.p. č. 1624/3 o výměře 107 m2 vedené v KN
jako ostatní plocha vše v K.Ú. Havlovice z majetku Královehradeckého kraje do
majetku obce Havlovice. Tyto p.p. vznikly oddělením dle GP č. 727-42/2014 ze
dne 23.10.2014.
- podmínku, že dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení
převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu
10 let ode dne podpisu darovací smlouvy. Obdarovaný může předmět daru
zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.
K akci „Havlovice – chodník a dešťová kanalizace“
- přijetí daru v podobě bezúplatného převodu p.p. č. 1628/1 o výměře 115 m2
vedené v KN jako ostatní plocha a p.p. č. 1444/20 o výměře 11 m2 vedené v KN
jako ostatní plocha vše v KÚ Havlovice z majetku Královehradeckého kraje do
majetku obce Havlovice. Obě p.p. vznikly oddělením dle GP č. 761-6/2016 ze
dne 21.3.2016.
- podmínku, že dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení
převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu
10 let ode dne podpisu darovací smlouvy. Obdarovaný může předmět daru
zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.

- směnu pozemku p.p. č. 1444/21 o výměře 5 m2 , která je ve vlastnictví obce
Havlovice za p.p. č. 1204/13 o výměře 1 m2 a za p.p. č. 1444/22 o výměře 6 m2,
které jsou ve vlastnictví Jaroslava Kábrta, Havlovice č.p. 187 vše v K.Ú.
Havlovice. Jmenované p.p. vznikly oddělením dle G.P. č. 761-6/2016 ze dne
21.3.2016.
-odkoupení ¾ p.p. č. 1628/2 o výměře 10 m2, která vznikla oddělení – dle G.P.
č. 761-6/2016 ze dne 21.3.2016 od pana Petra Kotlovského , Havlovice č.p. 45
za cenu 50 Kč/m2.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje
- přijetí daru od ing. Bohumila Krále , Havlovice č.p. 13 dle nabídky ze dne
13.7.2016

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
- zpracovat podklady pro sepsání darovací a kupní smlouvy

4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
- podpisem příslušných darovacích smluv s Královehradeckým krajem a dále
podpisem směnné a kupní smlouvy

V Havlovicích dne 15.7.2016

ing. Pavel Dvořáček
starosta obce

Martin Kult
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Petr Smékal

Jana Sedláčková

