
 

OBEC  HAVLOVICE 
 

Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, 
konaného v úterý 24. září 2013 od 19 hodin v sále kulturního domu  

v Havlovicích 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
 
– rozšířený program veřejného zasedání - Příloha č. 1 
 
– návrhovou komisi ve složení: 
                                                           předseda - Martin Spielberger 
                                                           členové   - Luboš Medek   
                                                                             Jiří Řezníček 
 
– nevyužití předkupního práva v případě prodeje budovy č.p. 61 na st.p.č. 35  

v k.ú. Havlovice a to pod podmínkou: 
 
1.  v případě prodeje uvedené nemovitosti bude současně při podpisu kupní 
smlouvy s novým majitelem zároveň podepsána smlouva o rozšíření 
předkupního práva jako práva věcného o st. p.č. 35 a zároveň bude předkupní 
právo změněno na cenu zjištěnou dle znaleckého posudku v cenách platných ke 
dni uskutečňovaného úplatného převodu mezi kupujícími a obcí Havlovice 
 

          2. mezi manželi Jánošíkovými a obcí Havlovice bude uzavřena Smlouva  
o smlouvě budoucí - Příloha č. 3 

 
– snížení prodejní ceny domu čp. 124 na st. p.č. 216 vč. p.p.č. 753 v k.ú. 

Havlovice na 1.100.000 Kč 
 

– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Havlovice a manželi 
Svatoplukem a Evou Jánošíkovými, Havlovice čp. 266 - Příloha č. 3 
 

– změnu rozpočtu obce č. 2/2013 - Příloha č. 4 
 
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 O místním poplatku za provoz systému 

shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů – Příloha č. 5 
 

– návrh Smlouvy č. 12106482 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřeným mezi 
SFŽP ČR a obcí Havlovice ze dne 10.9.2013 na akci „Snižování emisí  
v objektu Základní a mateřské školy v Havlovicích“ 



– přijetí dotace dle návrhu smlouvy č. 12106482 ve výši 1.640.165 Kč 
 
– přijetí ručitelského závazku ve věci úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, 

a.s. ve výši 1.099.155,-Kč Sdružení pro Vízmburk, o.s. 
 
2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce 
 
– oznámit manželům Jánošíkovým nevyužití předkupního práva obcí Havlovice 

v případě prodeje domu č.p. 61 na st.p.č. 35 v k.ú. Havlovice 
 
– podepsat Smlovu o smlouvě budoucí uzavřenou mezi obcí Havlovice   

a manželi Jánošíkovými 
 
– podepsat Smlouvu č. 12106482 uzavřenou mezi SFŽP ČR a obcí Havlovice 
 
– sjednání ručitelského závazku obce ve věci úvěru poskytnutého Českou 

spořitelnou, a.s. a podepsat příslušnou dokumentaci 
 
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 
– kontrolu usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Havlovice ze dne 

25.6.2013 
 
– zprávu o činnosti rady obce 
 
– zprávu ředitele ZŠ Havlovice  
 
 
V  Havlovicích dne  25.9.2013 
 
 
 
Ing. Pavel Dvořáček              Martin Kult 
  starosta obce              místostarosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
  Mgr. Jaroslav Balcar           Martin Dvořáček 
 
    


