
Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Havlovice, konaného  

v pondělí 29. června 2009 od 19. hodin v sále kulturního domu 

 

 

1.Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 program zasedání 

 přijetí dotace z MMR ČR z programu Podpora obnovy venkova dotační titul 2 na akci:  

 „1. etapa úprav půdních prostor v ZŠ pro rozšíření nabídky volnočasových aktivit dětí a 

 mládeže“ ve výši 300.000 Kč. 

 podmínky o poskytnutí dotace na tuto akci a podíl obce na finacování projektu 

 přijetí dotace z KHK z Programu obnovy venkova dotační titul 1 na akci „Stavební úpravy 

podkoví – stropní konstrukce v základní škole ve výši 500.000 Kč 

 podmínky o poskytnutí doatce na tuto akci a i podíl obce na financování projektu 

 přijetí dotace ze SFŽP ČR ve výši 200.545 Kč a z ERDF ve výši 3.409.259 Kč na akci: „ 

Zajištění skalního řícení nad místní komunikací“ 

 podmínky o poskytnutí dotace na tuto akci a i podíl obce ve výši 588.266 Kč na financování 

projektu 

 přijetí dotace u KHK z Programu rozvoje Královéhradeckého kraje na akci: „ZŠ -středisko 

komunitního života obce“ ve výši 110.000 Kč 

 podmínky o poskytnutí dotace na tuto akci a i podíl obce na financování projektu 

 podání žádosti na SFŽP ČR operační program Životní prostředí na akci: „Zateplení a 

stavební úpravy objektu čp. 146 – obecní úřad“ 

 podání žádosti na SFŽP ČR operační program Životního prostředí na akci: „ Zateplení a 

stavební úpravy objektu čp. 38 – zakladní a mateřská škola“ 

 podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury na akci: „Most přes řeku Úpu“ 

 zvýšení ceny vodného za odběr vody z obecního vodovodu od 1.7.2009 z 8,- Kč na  

 12,- Kč/m3 

 

2.Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 zprávu o činnosti rady obce 

 zprávu o činnosti obce za 1. pololetí 2009 

 

3.Zastupitelstvo obce souhlasí 

 aby se zorganizovala sbírka pro obce postižené povodní 

 

4.Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 rozšíření zastavěného území obce o pp.č. 488, kde firma Proxion s.r.o., Hurdálkova 206, 

Náchod uvažovala o stavbě 2 rodinných domů 

 

 

 

 

ing. Dvořáček Pavel       Mgr. Jaroslav Balcar 

  starosta obce          místostarosta 

 

 


