Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, konaného
v pondělí 12. prosince 2011 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 Mirka Stoklásková
Jiří Řezníček
- odvolání Jana Čepelky z funkce místostarosty obce
- dodavatele stavby „Garáže pro komunální a hasičskou techniku“ firmu
ASJ s.r.o. Světí č.p. 8
- prodej st. parcely č. 465/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Havlovice paní
Boženě Dvořáčkové, bytem Havlovice č.p. 248 za cenu 20 Kč/m2 +
náklady spojené s převodem pozemku
- změnu rozpočtu obce č. 4/2011 dle přílohy č. 3
- rozpočtové provizorium obce na rok 2012,
- místní program obnovy vesnice dle přílohy č.4
2. Zastupitelstvo obce:
- projedná a schválí smlouvu na dodávku stavby „Garáže pro komunální
a hasičskou techniku“ s firmou ASJ s.r.o. Světí č.p. 8.
3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- zpracovat a podepsat kupní smlouvu na st. p. č. 465/2 dle schválených
podmínek
- aby v rámci rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce
na rok 2012 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:
- zprávu o činnosti rady obce
- zprávu o činnosti obce za rok 2011
- zprávu o činnosti občanské komise za rok 2011
- zprávu o činnosti Klubu důchodců za rok 2011
- návrh plánu práce na rok 2012.

5. Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru:
- prošetřit, zda úvěr přijatý od pana Viktora Baše, nepochází z nelegálně
získaných finančních prostředků
- prošetřit, zda z důvodu nekvalifikovaně sepsané zástavní smlouvy
nehrozí obci nějaká finanční nebo majetková újma
- prošetřit, kdo je majitelem účtu, na který má být úvěr splácen
- o výsledku kontroly informovat zastupitelstvo obce na příštím
veřejném zasedání
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