
Obec Havlovice 

Přehled usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Havlovice konaného ve čtvrtek 28. března 2019 od 19 hodin v sále 

 kulturního domu 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- ověřovatelé zápisu:  Martin Dvořáček, Stanislav Mach 

- rozšířený program zasedání                                                            Příloha č. 1 

- návrhovou komisi ve složení:         předseda:  Petr Smékal 

                                                                 členové:  Milan Vodička 

                                                                                  Pavel Šrámek 

-  průběh i správnost zápisu z mimořádného veřejného zasedání konaného dne 

5.3.2019 

-  prodej p.p.č. 1279/2 o výměře 211m2 v k.ú. Havlovice, která vznikla 

oddělením z původní p.p.č. 1279 dle GP č. 810-147/2018 Zemědělské 

společnosti Svobodné a.s. Havlovice za cenu 30,-Kč/m2       Příloha č. 3 

- odkoupení p.p.č.1450/3 o výměře 524m2 v k.ú. Havlovice, která vznikla 

oddělením z původní p.p.č.1450/2 dle GP č. 810-147/2018 od Zemědělské 

společnosti Svobodné a.s. Havlovice za cenu 30,-Kč/m2  

- prodej p.p.č. 1372/5 o výměře 34m2 a p.p.č.1372/6 o výměře 55m2 vše v k.ú. 

Havlovice, které vznikly oddělením z původní p.p.č.1372/1 dle GP č. 816-

12/2019 manželům Alexandrovi a Zdeňce Rybakovým, Havlovice č.p.109 za 

cenu 30,-Kč/m2                                                                             Příloha č. 4  

- odkoupení p.p.č. 524/3 o výměře 6m2, která vznikla oddělením z původní 

p.p.č.524/2 a p.p.č. 1638 o výměře 2m2, která vznikla oddělením z původní 

st.p.č.110 vše dle GP č. 816-12/2019 vše v k.ú. Havlovice od manželů Alexandra 

a Zdeňky Rybakových, Havlovice č.p.109 za cenu 30,-Kč/m2 

- vítězem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou mimo 

režim ZZVZ  na akci „Cyklostezka Havlovice – Malá Strana“ firmu REPARE 

Trutnov s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, která podala ekonomicky 

nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 3.074.628,85Kč včetně DPH.  



 

-  rozpočtové opatření  č.4/2019                                                    Příloha č. 5 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z posledních dvou veřejných zasedání  

- zprávu o činnosti rady obce  

- výsledek hospodaření obce za rok 2018 

- výsledek hospodářské činnosti obce za rok 2018 

- zprávu o stavu vymáhání škody po p. Stanislavu Pírovi 

 

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce: 

 - podepsat smlouvu o dílo s dodavatelem akce „Cyklostezka Havlovice – Malá 

Strana“ firmou REPARE Trutnov s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 

    

V Havlovicích dne 28.3.2019 

 

 
 
ing. Pavel Dvořáček                                                                                  Martin Kult 
    starosta obce                                                                                      místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 Stanislav Mach                                                                                  Martin Dvořáček 
 


