Obec Havlovice
Přehled usnesení ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Havlovice konaného v úterý 22. září 2015 od 19 hodin v sále
kulturního domu
1.Zastupitelstvo obce schvaluje:
- ověřovatele zápisu - Petra Smékala, Martina Dvořáčka
- navržený program zasedání
Příloha č. 1
- návrhovou komisi ve složení: předseda Martin Spielberger
členové Ing. Jindřich Kaizr
Jiří Řezníček
- veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí Havlovice a městem Trutnov
Příloha č. 3
- zachování odměn předsedům výborů a komisí za výkon jejich funkce ve
výši, které byly schváleny ZO dne 5.11.2014 (1.000,- Kč/měsíc)
- zachování stavební komise
- odvoz domovního odpadu v roce 2016 ve stejném rozsahu jako v roce
2015
- poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč paní Andree Kejzlarové,
Havlovice č.p. 12 z důvodu tíživé životní situace
- umístění sídla spolku Myslivecké sdružení Barchovan Havlovice na
adrese Havlovice čp. 146
- umístění stavby rodinného domu Libora Toholy, Havlovice č.p. 202 na
p.p.č. 501/3 v k.ú. Havlovice, která se nachází mimo zastavěné území
obce
Příloha č. 4
- umístění stavby rodinného domu Davida Dřeveckého, Havlovice č.p. 318
a Lucie Žďárské, Havlovice č.p. 244 na p.p.č. 501/2 v k.ú. Havlovice, která
se nachází mimo zastavěné území obce
- změnu rozpočtu obce č. 2/2015
Příloha č. 5
2.Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- snížení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ze 2 na 1
Příloha č. 6

3.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání
zprávu o činnosti rady
zpráva k bodu most U Mandle – výše škody a její vymáhání
zpráva k bodu cesta U urnového háje – výše škody a její vymáhání
zpráva k bodu chodník (stezka) u bytovek – stanovení termínu jednání
vybudování stezky do 30.11.2015
- zpráva k bodu co by měla obec mít, nemá a dělá

V Havlovicích dne 22.9.2015

ing. Pavel Dvořáček
starosta obce

Martin Kult
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Petr Smékal

Martin Dvořáček

