Obec Havlovice
Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice,
konaného v úterý 27. září 2011 od 19 hodin v sále kulturního
domu.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
- program veřejného zasedání
- návrhovou komisi ve složení: předseda – Martin Spielberger
členové - Luboš Medek
Jiří Řezníček
- přijetí úvěru od soukromé osoby na dofinancování stavby mostu
U Mandle ve výši 4 mil. Kč za pevnou roční úrokovou sazbu 4,49%
na dobu 15 let
- zajištění úvěru zástavou nemovitostí, a to kulturním domem č.p.55
na st. p.č. 44, st. p.č. 44 a 598/1 v k.ú.Havlovice
- přijetí investiční dotace ve výši 990.000,-Kč na stavbu
„Rekonstrukce části obecního vodovodu Havlovice“ od
Královéhradeckého kraje
- změnu rozpočtu obce č.2/2011 dle přílohy č.3
- snížení prodejní ceny obecního domu č.p.124 z 1.700.000,-Kč
na 1.400.000,-Kč
- prodej p.p.č.723/13 o výměře 292m2 a p.p.č.723/7 o výměře
205m2 manželům Janě a Janu Sukovým, bytem Pec pod Sněžkou
č.p.311 za cenu 10Kč/m2 plus náklady na vypracování kupní
smlouvy a úhrady za návrh na vklad do KN
- ve styku s médii zastupuje obec starosta. V případě, že není
přítomen, pak ho zastupuje místostarosta. Ostatní členové
zastupitelstva ve styku s médii vystupují pouze za sebe, jako
občané obce
- v zápise z veřejného zasedání zastupitelstva bude u každého
výsledku hlasování uvedeno jmenovitě, i kdo jak hlasoval

2. Zastupitelstvo obce ukládá
- starostovi obce ve spolupráci s předsedou finančního výboru
vypracovat úvěrovou a zástavní smlouvu
3. Zastupitelstvo obce pověřuje
- starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši
990.000,-Kč na stavbu „Rekonstrukce části obecního vodovodu
Havlovice“
- starostu k podpisu úvěrové a zástavní smlouvy

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
-

kontrolu usnesení ze dne 20.6.2011
zprávu o činnosti rady
zprávu o činnosti obce za 1.pololetí 2011
zprávu ředitele ZŠ Havlovice

ing. Pavel Dvořáček
starosta obce

Jan Čepelka
místostarosta
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