Obec Havlovice
Usnesení ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, konaného
v úterý 18. prosince 2012 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích
1.Zastupitelstvo obce schvaluje:
–
–

program veřejného zasedání – Příloha č. 1
návrhovou komise ve složení: předseda Martin Spielberger
členové
Luboš Medek
Jiří Řezníček

–

prodej p.p.č. 750/9 o výměře 449 m 2 v k.ú. Havlovice vzniklé oddělením dle
GP číslo 684-155/2012 ze dne 13.6.2012 Alence Pirné, Pod Skalkou 1001,
Úpice za cenu 15 Kč/m2

–

prodej p.p.č. 750/10 o výměře 568 m2 v k.ú. Havlovice vzniklé oddělením dle
GP číslo 684-155/2012 ze dne 13.6.2012 Luboši a Ivě Pirným, Zborovská 834,
Úpice a Lukáši Pirnému, Bohumínská 526, Praha 9 za cenu 15 Kč/m2

–

změnu rozpočtu č. 4/2012 - Příloha č. 3

–

rozpočtové provizorium obce na rok 2013

–

přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 597.000 Kč od 15.1.2013 do
31.12.2013 na předfinancování projektu SDH Havlovice „Klubovna a zázemí
pro volnočasové aktivity- 2. etapa projektu Garáže pro komunální a hasičskou
techniku“

–

smlouvu uzavřenou mezi SDH Havlovice a obcí Havlovice – Příloha č. 4

–

Směrnici pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci
Havlovice Příloha č. 5

–

Místní program obnovy vesnice Příloha č. 6

2.Zastupitelstvo obce ukládá starostvi obce
–

aby v rámci rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce na rok
2013 omezil výdaje obce na nezbytně nutné položky pouze na zabezpečení
bezproblémového chodu obce a aby zabezpečil proplácení faktur s datem
splatnosti v této době.

–

podepsat smlouvu o poskytnutí úvěru s ČS, a.s.

–

prověřit možnosti teplofikace obce

3.Zastupitelstvo obce bere na vědomí
–
–
–
–
–
–

kontrolu usnesení ze 4. a 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice
zprávu o činnosti rady obce
zprávu o činnosti obce za rok 2012
zprávu o činnosti občanské komise za rok 2012
zprávu o činnosti havlovických seniorů v roce 2012
návrh plánu práce na rok 2013
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