
Obec Havlovice 
 
Usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, 
konaného v pondělí 20. prosince 2010 od 18 hodin v sále kulturního 
domu v Havlovicích. 
 
 
1.Zastupitelstvo obce schvaluje: 
– program veřejného zasedání 
– návrhovou komisi ve složení: 
                     předseda – Martin Spielberger 
                      členové -  Luboš Medek 
                                      Jiří Řezníček   
– změnu rozpočtu obce č. 2/2010 viz. příloha 
– rozpočtové provizorium obce na rok 2011 
– Místní program obnovy vesnice viz. příloha 
– podání žádosti o dotaci na akci „Garáže pro komunální a hasičskou techniku“ do 

dotačního   titulu  LEADER  EU 
– zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce od 
1.1.2011 na 500,- Kč/ 1 poplatník/kalendářní rok 
 

 
2.Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
– záměr a podmínky prodeje 8 ks stavebních parcel U Zvoničky (p.p.č.806/58, 

806/59, 806/60, 806/61, 806/63, 806/64, 806/65, 806/66) 
        1.Kupní cena 130 Kč/m2 
        2.Finanční příspěvek na vybudování inženýrských sítí 150.000 Kč/ za 1 parcelu 
        3.Věcné právo předkupní pro obec Havlovice na dobu 2 let ode dne zapsání kupní 

smlouvy do katastru nemovitosti za stejných cenových podmínek 
        4.Do 2 let ode dne zapsání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti zahájit 

na základě ohlášení nebo pravomocného stavebního povolení stavbu rodinného 
domu na kupované parcele 

        5.Příjem žádostí o koupi stavební parcely do 31.1.2011 
        6.Omezení výstavby viz . Příloha 
 
– záměr a podmínky prodeje domu č.p. 124 na st. p. číslo 216 a přilehlé p.p.č. 753 v 

k.ú. Havlovice 
            minimální prodejní cena 1.700.000,- Kč. 
– záměr a podmínky prodeje p.p.č. 744/13, 744/14 a 744/15 v k.ú. Havlovice 
            prodejní cena 35 Kč/m2 
 
 
3.Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
– zprávu o činnosti Rady obce 
– zprávu o činnosti obce za rok 2010 
– zprávu o činnosti občanské komise za rok 2010 
– zprávu o činnosti klubu důchodců za rok 2010 



– návrh plánu práce na rok 2011 
 
4.Zastupitelstvo obce ukládá: 
– starostovi obce, aby v rámci rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu 

obce na rok 2011 omezil výdaje obce na nezbytně nutné položky pouze na 
zabezpečení bezproblémového chodu obce a aby zabezpečil proplácení faktur s 
datem splatnosti v této době. 

 
 
 
 
   Ing. Pavel Dvořáček        Jan Čepelka 
     starosta obce         místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Jaroslav Balcar                                                                       Martin Dvořáček 


