
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 16/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané  

ve čtvrtek 26. listopadu 2015. 

 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger, Martin 

Dvořáček  

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Rozpočet a plán práce na rok 2016 

         2. Místní program obnovy vesnice 

                 3. Zpracování geometrického plánu 

        4. Došlá platba - SFDI 

        5. Směrnice 

6. Stanovení termínu a programu 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                                                                                 

Havlovice         

  

 Rada obce: 

 

1. Provedla drobné úpravy v rozpočtu (viz příloha č.1) a plánu práce(viz příloha 

č.2)  na rok 2016 a předkládá je zastupitelstvu k projednání a schválení. 

 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s upraveným návrhem rozpočtu obce na rok 2016 

dle přílohy č. 1. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s upraveným návrhem plánu práce na rok 2016 

dle přílohy č. 2. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Zpracovala návrh Místního programu obnovy vesnice pro rok 2016 (viz 

příloha č.3) a předkládá ho zastupitelstvu k doplnění, projednání a schválení. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem Místního programu obnovy vesnice pro 

rok 2016 dle přílohy č. 3. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

3.  Rozhdla o zpracování geometrického plánu na základě kterého dojde k oddělení 

pozemků, p.p.č. 940/1 a 1429/9 v k.ú. Havlovice. Na těchto pozemcích se nachází 

pamětní křížek, který bude v budoucnu rekonstruován. 

Návrh usnesení: 

 
Rada obce souhlasí se zpracováním geometrického plánu na oddělení 

p.p.č.940/1 a 1429/9. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

        4. Byla seznámena s příchozí platbou ze SFDI na obecní účet dne 26.11.2015 (viz 

příloha č.4). Finanční částka ve výši 2 046 818Kč je vyplacená dotace za dvě 

akce s názvem „Chodníky ve vsi“ a bude přeposlána na účet stavební firmy 

REPARE Trutnov, která akce provedla. Rada obce bere tuto zprávu na vědomí. 

 

 

 



 

5. Rozhodla o úpravě směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Pověřuje starostu obce úpravou této směrnice. Upravenou směrnici předkládá 

zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení  

Rada obce Havlovice souhlasí s úpravou směrnice k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

6. Stanovila termín a program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                  

Havlovice na úterý 15. prosince 2015 od 18 hodin v KD. 

Program: 

        1. Zahájení 
        2. Volba ověřovatelů zápisu 
        3. Program zasedání 
        4. Zřízení návrhové komise 
        5. Kontrola usnesení 
        6. Zpráva o činnosti rady obce 
        7. Zpráva o činnosti obce za rok 2015 
        8. Změna rozpočtu č.3/2015 

  9. Rozpočet obce na rok 2016 
10. Finanční plán pro hospodářskou činnost v roce 2016 

      11. Plán práce obce na rok 2016 
12. Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2018 
13.Místní program obnovy vesnice 

14.Odkoupení pozemků 
15.Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
16.COOP Dvůr Králové n.L., družstvo - nabídka 
17.Diskuze 

18.Návrh usnesení 
19.Závěr 

 

V Havlovicích dne 1.12.2015 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


