
Obec Havlovice 

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Havlovice konaného  

ve čtvrtek 25. června 2015 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

 

1.Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- ověřovatele zápisu – Petra Smékala 

                                        Martina Dvořáčka 

- navržený program zasedání                                                                          Příloha č. 1

     

- návrhovou komisi ve složení:  předseda:   Martin Spielberger 

                       členové:     Jiří Řezníček 

                     ing. Jindřich Kaizr  

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Havlovice za rok 2014  Příloha č. 3 

- účetní závěrku obce Havlovice za rok 2014, viz Protokol o schvalování účetní závěrky                          

Příloha č. 4   

- účetní závěrku Základní a Mateřské školy Havlovice za rok 2014 včetně výsledku  

hospodaření za rok 2014                              Příloha č. 5 

- závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou        Příloha č. 6 

  Opatření, které v budoucnu zamezí překročení rozpočtových výdajů již bylo přijato 

ZO dne  26.3.2015. Usnesením ZO byla rada obce pověřena schvalováním 

rozpočtových změn vzniklých v době od posledního veřejného zasedání ZO (v 

prosinci) do 31.12. daného roku ve výši do 200.000,- Kč. 

- zachování odměn předsedům výborů a komisí za výkon jejich funkce ve výši, které 

byly schváleny ZO dne 5.11.2014 

- zachování stavební komise 

- příští termíny konání veřejného zasedání v r. 2015 a to na 22.9.2015 a 15.12.2015 

- přijetí finančních prostředků z rozpočtu SFDI do rozpočtu obce na akci „Havlovice – 

chodník a dešťová kanalizace“ ve výši 584.000,- Kč 

- přijetí finančních prostředků z rozpočtu SFDI do rozpočtu obce na akci „ Havlovice – 

chodník u obecního úřadu“ ve výši 1.477.000,- Kč 



- přijetí dotace z MMR ČR z programu Podpora obnovy venkova – dotační titul 2 na 

realizaci akce „Výměna herních prvků na dětském hřišti“ ve výši 400.000,- Kč 

- přijetí dotace ze SFŽP z Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží na realizaci 

akce „Zkvalitnění nakládání s odpady v obce Havlovice ve výši 833.346,- Kč 

- přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje do rozpočtu obce na opravu 

hasičského auta ve výši 150.000,- Kč 

- přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. dle předložené nabídky až do výše 

600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na financování akce „Chodníky a 

dešťová kanalizace v obci Havlovice“  se splatností do 31.12.2016. Peněžité závazky 

vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími 

prostředky, tj. pouze budoucími příjmy obce                 Příloha č. 7 

- odkoupení pozemků (viz Příloha č.8) zapsaných na LV 189 v k.ú. Havlovice od pana 

Víta Eduarda, Havlovice čp. 278, do vlastnictví obce za vzájemně dohodnutou kupní 

cenu 1.200.000,- Kč, která bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 20.000,- Kč 

počínaje měsícem září 2015 

- změnu rozpočtu obce č.1/2015                                                                           Příloha č. 9 

- zvýšení ceny vodného pro odečítací období 1.7.2015 – 30.6.2016 z 12,- Kč na 18,- Kč 

vč. DPH 

 

2.Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 

- sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace 

 

3.Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání 

- zprávu o činnosti rady 

- zprávu o činnosti obce za 1.pololetí 2015 

- změnu trasy chodníku u bytovek resp. další chodník u bytovek, kdy se sejdou 

členové ZO na místě s projektem a budeme hledat optimální variantu, jak tento 

chodník vybudovat. 

- že nelze rozpočet obce schvalovat položkově. Budeme ale rozpočet projednávat 

společně se všemi členy ZO nebo s těmi kdo se budou chtít zúčastnit. 

 



 

V Havlovicích dne 25.6..2015 
 
 
 
 
ing. Pavel Dvořáček                                                                                  Martin Kult 
    starosta obce                                                                                         místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 Petr Smékal                                                                                 Martin Dvořáček 
 

 


