
Obec Havlovice 

Přehled usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Havlovice konaného v úterý 11.prosince 2018 od 18 hodin v sále 

 kulturního domu v Havlovicích 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- ověřovatele zápisu – Martin  Dvořáček, Stanislav Mach 

-  rozšířený program zasedání                                                                   Příloha č. 1 

- návrhovou komisi ve složení:         předseda   Petr Smékal 

                                                               členové      Pavel Šrámek 

                                                                                   Milan Vodička 

 

- odkoupení nemovitostí zapsaných na LV č. 155 pro KÚ Havlovice: 

 st.p. č. 36 o výměře 658 m2 jejíž součástí je dům č.p. 59 

st.p.č. 304 o výměře 185 m2 jejíž součástí je zemědělská stavba 

p.p.č. 1280/1, ostatní plocha, o výměře 2305 m2 

p.p.č. 1281/1, zahrada, o výměře 464 m2 

p.p.č. 1276, trvalý travní porost, o výměře 2375 m2 

p.p.č. 1279, trvalý travní porost, o výměře 1159 m2 

od pana Abrahama Hendricuse Koola, bytem Oude Leedeweg 59, 2641 NM 

Pijnacker, Nizozemské království do vlastnictví obce Havlovice za cenu 

1.164.000,-Kč dle kupní smlouvy                                                           Příloha č. 3  

                                                                                      

- vítězem poptávkového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku  

„DA pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obce Havlovice a okolí“ firmu 

KOBIT, spol.s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, která podala ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku ve výši 1 728 727,-Kč včetně DPH                 Příloha č. 4 

 



- rozpočtové opatření č.14/2018                                                                 Příloha č. 5 

- rozpočet ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2019                                                 Příloha č. 6 

- střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2020--2021               Příloha č. 7 

 

- „Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly na 

radu obce pro celé volební období 2018 – 2022 převedeny kompetence 

k provádění rozpočtových opatření na straně příjmů i výdajů do výše 300.000,- 

Kč a zároveň 

- aby na radu obce byly převedeny kompetence k provádění rozpočtových 

opatření v případě přijetí dotace, u kterých zastupitelstvo schválilo podání 

žádosti o poskytnutí dotace bez omezení výše“. 

-schodkový rozpočet obce na rok 2019                                                    Příloha č. 8 

                 Příjmy  - 15.288.00,- Kč 

                 Výdaje  - 17.823.000,- Kč 

                 Vyšší výdaje budou hrazeny z přebytku hospodaření minulých let. 

-aby závaznými ukazateli v odvětvovém členění rozpočtové skladby na rok 2019 

byly paragrafy  

-plán práce obce na rok 2019                                                                      Příloha č. 9 

 

-finanční plán pro hospodářskou činnost obce na rok 2019                Příloha č. 10 

-střednědobý výhled obce na roky 2020-2021                              Příloha č. 11 a 12 

-Místní program obnovy vesnice                                                              Příloha č. 13  

-podáni žádosti o dotaci na MMR ČR do podprogramu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova do dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací na 

akci „ Oprava MK U bytovek“ 

 

2. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 



- aby v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly na radu obce pro celé volební 

období 2018 – 2022 převedeny kompetence k provádění rozpočtových opatření 

na straně příjmů i výdajů do výše 100.000,- Kč „ 

- zrušení Obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o stanovení místního koeficientu 

pro výpočet daně z nemovitosti 

- utvoření komise k posouzení četnosti svozu TKO  

-  zvýšení členů výborů a komisí ze 3 na 5  

 

4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce  

- podpisem kupní smlouvy k odkoupení nemovitostí zapsaných na LV č. 155 pro 

KÚ Havlovice dle přílohy č. 3 

- podpisem smlouvy o dílo s vítězem poptávkového řízení ve veřejné zakázce 

malého rozsahu na dodávku  „DA pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel 

obce Havlovice a okolí“ firmou KOBIT, spol.s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 

           

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- složení slibu nových členů zastupitelstva obce dle     Přílohy č. 14 

- kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání  

- zprávu o činnosti rady obce  

- zprávu o činnosti obce za rok 2018 

 

  V Havlovicích dne 11.12.2018 

 

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


