
Obec Havlovice 

Přehled usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Havlovice konaného v úterý 17.prosince 2019 od 18 hodin v sále 

 kulturního domu v Havlovicích 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- ověřovatele zápisu – Martin  Dvořáček, Stanislav Mach 

-  zúžený program zasedání                                                                       Příloha č. 1 

- návrhovou komisi ve složení:         předseda   Martin Spielberger 

                                                               členové      Pavel Šrámek 

                                                                                   Petr Smékal 

-  že v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích bude odměna za výkon 

funkce předsedy občanské komise ve výši 2.000,-Kč/měsíčně a bude vyplácena 

od 1.1.2020. 

- revokaci usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Havlovice ze dne 

30. října 2018 v bodě 5 v novém znění dle přílohy číslo 3                Příloha č. 3 

- rozpočtové opatření č.12/2019                                                          Příloha č. 4  

- smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Havlovice a firmou M-Stav, Husova 1805, 

Pardubice, jakožto vítězem zadávacího řízení na zakázku „Most přes Úpu 

v Havlovicích ve Vsi“ o pověřuje starostu podpisem smlouvy        Příloha č. 5  

- rozpočet ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2020                                           Příloha č. 6 

- střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2021--2022         Příloha č. 7 

- schodkový upravený rozpočet obce na rok 2020                            Příloha č. 8 

 Úprava rozpočtu spočívá v navýšení přebytku z minulých let o 4.000.000Kč 

z důvodu získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zakázku „Most 

přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“ a dále pak na straně výdajů o navýšení původní 

částky 40.000Kč na nákup pozemků na novou částku 3.320.000Kč a o navýšení 

rezervy z 313.999Kč na 1.033.999Kč 

 



                 Příjmy po úpravě   - 16.182.800,- Kč 

                 Výdaje po úpravě  - 23.792.800,- Kč 

                 Vyšší výdaje budou hrazeny z přebytku hospodaření minulých let. 

-aby závaznými ukazateli v odvětvovém členění rozpočtové skladby na rok 2020 

byly paragrafy  

-plán práce obce na rok 2020                                                                    Příloha č. 9 

 

-finanční plán pro hospodářskou činnost obce na rok 2020                Příloha č. 10 

-střednědobý výhled obce na roky 2021-2022                                       Příloha č. 11  

- odkoupení nemovitostí zapsaných na LV č. 845 pro KÚ Havlovice od pana 

Jaroslava Kábrta , Havlovice č.p.184 : 

p.p.č. 479/8, orná půda, o výměře 11.042 m2 za cenu 195Kč/m2 

p.p.č. 1379/5, ostatní plocha, o výměře 429 m2 za cenu 100Kč/m2 

p.p.č. 1379/6,ostatní plocha, o výměře 141 m2 za cenu 100Kč/m2Příloha č. 12 

- odkoupení nemovitostí zapsaných na LV č. 272 pro KÚ Havlovice od pana 

Ing.Martina Kořízka, J.W.Mezerové 343, Úpice : 

p.p.č. 479/7, orná půda, o výměře 5.336 m2 za cenu 195Kč/m2 

p.p.č. 1379/4, ostatní plocha, o výměře 249 m2 za cenu 100Kč/m2 Příloha č. 13 

 

- prodej p.p.č. 806/20, trvalý travní porost, o výměře 42m2, která je zapsaná na 

LV 10 001 pro obec a katastrální území Havlovice panu Petru Hruškovi, 

J.W.Mezerové 982, Úpice a to za cenu 30Kč/m2                                   Příloha č. 14 

 

-podáni žádosti o dotaci do dotačního programu Královéhradeckého kraje 

Program obnovy venkova  na akci „ Oprava MK U bytovek“ 

 

 

 



2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce  

- podpisem smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Havlovice a firmou M-Stav, 

Husova 1805, Pardubice 

- podpisem kupní smlouvy uzavřené mezi panem Jaroslavem Kábrtem, 

Havlovice č.p.184, Ing. Martinem Kořízkem, J.W.Mezerové 343, Úpice a obcí 

Havlovice 

- podpisem kupní smlouvy  uzavřené mezi obcí Havlovice a panem Petrem 

Hruškou,  J.W.Mezerové 982, Úpice           

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání  

- zprávu o činnosti rady obce  

- zprávu o činnosti obce za rok 2019 

 

  V Havlovicích dne 17.12.2019 

 

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


