Obec Havlovice
Usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, konaného
v pondělí 28. března 2011 od 19 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
–
–
–
–
–
–

–

zprávu o hospodaření obce za rok 2010 (příloha č.2)
rozpočet obce na rok 2011 (příloha č.3) včetně Finančního plánu pro hospodářskou činnost
obce na rok 2011 a rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2011
rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013 (příloha č. 4)
plán práce na rok 2011 (příloha č. 5)
dodatek č.2 zřizovací listiny příspěvkové organizace se změnou názvu na „Základní škola a
Mateřská škola Havlovice“ (příloha č.6)
Smlouvu o půjčce uzavřenou mezi Obcí Havlovice a firmou SILVA ČK, s.r.o., Červený
Kostelec (příloha č.7)
prodej obecních pozemků na Malé Straně
1. p.p.č. 744/14 o výměře 236 m2, Petru a Petře Vlčkovým, Havlovice čp. 330
za cenu 35,- Kč/m2
2. p.p.č.744/13 o výměře 223 m2, Jiřímu a Kristíně Vodičkovým, Havlovice čp. 331
za cenu 35,-Kč/m2
3. p.p.č. 744/15 o výměře 126 m2, Bc. Milanu Fialovi, Havlovice čp. 329
za cenu 35,- Kč/m2

–

prodej stavebních pozemků U Zvoničky
1. p.p.č. 806/63 o výměře 1550 m2, Karlu Píšovi, Chodská 447, Trutnov
2. p.p.č. 806/64 o výměře 1258 m2, Bc. Anetě Kalužné, Nová Závoď 1028, Úpice
3. p.p.č. 806/65 o výměře 1258 m2, Čestmíru a Janě Teichmanovým, Zákopanka 831, Úpice
4. p.p.č. 806/66 o výměře 1265 m2, Tomáši Prouzovi, Havlovice čp. 280
5. p.p.č. 806/60 o výměře 1226 m2, Kateřině Huškové, Lomní 143, Trutnov a Václavu
Hryzlíkovi DiS, Přádelnická 281, Trutnov
Za podmínek stanovených Zastupitelstvem obce dne 20.12.2010 (příloha č.8)

2.Zastupitelstvo obce ukládá
-

radě obce, aby zpracovala leták, ve kterém se budou moci občané vyjádřit, jaký způsob svozu
upřednostňují. Bude na výběr ze 3 variant
1) nechat stávající svoz (zima 1x týdně, léto 1x za 14 dnů)
2) obrátit svoz (zima 1x za 14 dnů, léto 1x za týden)
3) celý svoz každý týden – zde by došlo k navýšení poplatku o 100,- Kč / na občana/rok
3.Zastupitelstvo obce bere na vědomí
–
–

kontrolu usnesení ze dne 20.12.2010
zprávu o činnosti rady obce

Ing. Dvořáček Pavel
starosta obce

Čepelka Jan
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Jaroslav Balcar

Martin Dvořáček

