
Obec Havlovice 
 

Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Havlovice, 
konaného v úterý 3. prosince 2013 od 18 hodin v sále kulturního domu 

v Havlovicích. 
 

1.  Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
– program veřejného zasedání  - příloha č. 1 
 
– návrhovou komisi ve složení:   předseda - Martin Spielberger 
                 členové - Jaroslav Provazník 
                               - Jiří Řezníček 
    
– prodej domu čp. 124 na st. parcele číslo 216 o výměře 145 m2 a pozemk. 

parcely č. 753 o výměře 221 m2, vše v k.ú. Havlovice manželům do SJM 
Svatopluku a Evě Jánošíkovým, Havlovice čp. 266 a to za cenu 1.100.000,- Kč. 
 

– přijetí daru ve výši 45.000,- Kč z veřejné povodňové sbírky pořádané 
Královéhradeckým krajem dle Darovací smlouvy uzavřené mezi 
Královéhradeckým krajem a obcí Havlovice  - příloha č. 3 
 

– uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve formě 
debetního zůstatku na běžném účtu č. 1303696329/0800 až do výše 400.000,- 
Kč se splatností do 31.1.2014 (včetně), úvěr bude zajištěn budoucími 
rozpočtovými příjmy obce (bez zajištění) 
 

– změnu rozpočtu č. 3/2013 - příloha č. 4 
 
– rozpočtové provizorium obce na rok 2014 
 
– Místní program obnovy vesnice – příloha č.5 
 
– podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 

pro rok 2014 z dotačního titulu 4 - Snížení zadluženosti obcí  na pokrytí části 
úroků z úvěrů přijatých na financování stavby mostu U Mandle 
 

– uzavření smlouvy o úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše nesplaceného 
zůstatku úvěru přijatého od pana Viktora Bašeho, s roční úrokovou sazbou 3%, 

                        podmínkou smlouvy bude zachování výše čtvrtletní splátky a tím zkrácení 
délky úvěru do 6/2025, úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy 
(bez zajištění) 

 
 



2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
 
– podpisem kupní smlouvy s manželi Jánošíkovými 
 
– podpisem Darovací smlouvy s Královéhradeckým krajem 
 
– podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. 
 
– podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 

pro rok 2014 z dotačního titulu 4 
 

– projednáním podmínek úvěru od ČS, a.s. (přefinancování úvěru od V. Bašeho) 
dle podmínek, které projednalo zastupitelstvo a podpisem úvěrové smlouvy 

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

2014 omezil výdaje obce na nezbytně nutné položky pouze na zabezpečení 
bezproblémového chodu obce a aby zabezpečil proplácení faktur s datem 
splatnosti v této době 

 
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 
– kontrolu usnesení ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Havlovice 
– zprávu o činnosti rady obce 
– zprávu o činnosti obce za rok 2013 
– zprávu o činnosti občanské komise za rok 2013 
– zprávu o činnosti havlovických seniorů v roce 2013 
– návrh plánu práce na rok 2014 
 
V Havlovicích dne 3.12.2013 
 
 
 
          Ing. Pavel Dvořáček                   Martin Kult 
             starosta obce           místostarosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
       Mgr. Jaroslav Balcar         Martin Dvořáček 


