
 

Obec Havlovice 
 

Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Havlovice konaného 
v úterý 16. prosince 2014 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

 
 

1.Zastupitelstvo obce schvaluje 
 
– ověřovatele zápisu:     Petra Smékala,  Martina Dvořáčka 
 
– program veřejného zasedání           Příloha č. 1 
 
– návrhovou komisi ve složení  - předseda :  Martin Spielberger 
         členové :   Jiří Řezníček, Ing. Jindřich Kaizr 
 
– revokaci části usnesení zastupitelstva obce ze dne 6.11.2014, kde v bodě 5 ve čtvrtém 

odstavci bude částka ve výši 2000,- Kč/měsíc nahrazena částkou 1300,- Kč/měsíc 
 
– změnu rozpočtu obce č. 3/2014     Příloha č. 3 
 
– rozpočtové provizorium obce na rok 2015 
 
– Místní program obnovy vesnice     Příloha č. 4 
 
– snížení nájmu z nebytových prostor v zámečnické dílně E60 na st. p.č. 607 od 1.1.2015 na 

7.400,-Kč 
 
– přijetí úvěru od ČS,a.s. ve výši 3.345.025,- Kč s pevnou úrokovou sazbou 1,98% ročně se 

splatností do 30.6.2025 na přeúvěrování úvěru od p. Bašeho na stavbu mostu U Mandle. 
Úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze budoucími rozpočtovými 
příjmy obce. 

 
– podání žádosti o příspěvek pro rok 2015 ze SFDI na akce „Havlovice – chodník u obecního 

úřadu“ a „Havlovice – chodník a dešťová kanalizace u bytovek“ a zároveň schvaluje 
spolufinancování obou akcí z rozpočtu obce až do výše požadované podmínkami dotačního 
titulu.                                                                                               Příloha č. 5                                                                                                  

 
2.Zastupitelstvo pověřuje starostu obce 
 
– zajištěním přeúvěrování  úvěru od p. Bašeho a vyvázáním zástavy domu č.p. 55 (kulturní 

dům) 
– podáním žádosti o příspěvek pro rok 2015 na SFDI a akce „Havlovice – chodník u obecního 

úřadu „ a „Havlovice – chodník a dešťová kanalizace u bytovek“ 
 
– dojednáním podmínek smlouvy o úvěru ve smyslu tohoto usnesení a podpisem úvěrové 

dokumentace 
 
 
 



3.Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce 
 
– aby v rámci rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce na rok 2015 omezil 

výdaje obce na nezbytně nutné položky pouze na zabezpečení bezproblémového chodu obce 
a aby zabezpečil proplácení faktur s datem splatnosti v této době. 

 
– zajistit zveřejnění Místního programu obnovy vesnice a Návrh pránu práce na rok 2015 na 

internetových stránkách obce  
 
– na vyžádání zastupitelů obce zaslat zápis z rady, příp. ze zastupitelstva obce 
  
– zařadit do programu příštího veřejného zasedání hlasování o pořizování zvukového záznamu 

z veřejného zasedání 
 
 
4.Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 
– kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Havlovice 
– zprávu o činnosti rady obce 
– zprávu o činnosti obce za rok 2014 
– zprávu o činnosti občanské komise za rok 2014 
– návrh plánu práce na rok 2015 
 
 
V Havlovicích dne 17.12.2014 
 
 
 
 
ing. Pavel Dvořáček                                                                                  Martin Kult 
    starosta obce                                                                                         místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 Petr Smékal                                                                                 Martin Dvořáček 
 
 
 
  


