
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 9/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý    

7. června 2016. 

 

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

Omluveni: M. Spielberger 

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Poptávkové řízení – obnova sousoší 

         2. Odkoupení pozemku 

                 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

         4. Vnitřní směrnice 

         5. Změna rozpočtu č.2/2016 

         6. Kotlíková dotace – darovací smlouva 

         7. Účetní závěrka příspěvkové organizace 

         8. Účetní závěrka obce za rok 2015 

         9. Závěrečný účet obce za rok 2015 

       10. Stanovy SOJH 

11. Stanovení termínu a programu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Havlovice                                                                                                                   

 

 

Rada obce: 

1. Na základě informace z MZe o schválení dotace na obnovu sousoší rozhodla o 

zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku malého 

rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZVZ v souladu 

s organizačním opatřením Obce Havlovice –  Směrnice pro postup při  



 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice               

„ Obnova sousoší Kalvárie v Havlovicích“. Zpracovala zadávací 

dokumentaci poptávkového řízení, stanovila okruh firem, které budou vyzvány 

k podání cenové nabídky a ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

doručených nabídek.  

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o zahájení poptávkového řízení na 

zakázku s názvem „Obnova sousoší Kalvárie v Havlovicích“.  

Výsledek hlasování:  pro  4 proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Souhlasí s odkoupením pozemku p.p.č. 815 o výměře 1268m2 v k.ú. Havlovice 

od vlastníků Kateřiny Součkové, bydlištěm Havlovice ć.p. 356 a Renaty 

Součkové, bydlištěm Havlovice č.p. 280 za cenu 5Kč/m2. Rada předkládá tento 

návrh zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s odkoupením pozemku p.p.č. 805/4 o 

výměře 1268m2 v k.ú. Havlovice za cenu 5Kč/m2. 

Výsledek hlasování:  pro  4 proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

  

3.  Byla seznámena se zápisem z přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, 

který provedli zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor 

ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz (viz příloha č. 1). Rada bere 

zprávu z přezkoumání na vědomí a pověřuje starostu obce zpracováním 

opatření k nápravě chyb a nedostatků. 

 

4. Byla seznámena s dílčí úpravou vnitřní směrnice s názvem „Pravidla pro 

nakládání s obecním majetkem“ (viz příloha č.2). Směrnice byla upravena na 

návrh Krajského úřadu, oddělení metodiky a kontroly. Rada schvaluje 

upravenou směrnici. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice schvaluje upravenou směrnici s názvem 

„Pravidla pro nakládání s obecním majetkem“ dle přílohy č.2. 



 

Výsledek hlasování:  pro  4 proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Zpracovala změnu rozpočtu č.2/2016 (viz příloha č.3) a předkládá ji   

zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se změnou rozpočtu č.2/2016 dle 

přílohy č.3. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

1. V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, dále ve smyslu § 

2055 a náslledujícího zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč ing. Zdeňku Albrechtovi a Vladimíru 

Kratochvílovi za získání Kotlíkové dotace. 

 

                   Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši   

5 000Kč ing. Zdeňku Albrechtovi a Vladimíru Kratochvílovi za 

získání Kotlíkové dotace. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

            7.  V souladu s § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 

Havlovice sestavenou k 31.12.2015. ( viz příloha č.4) 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizaci 

ZŠ a MŠ Havlovice sestavenou k 31.12.2015 ( viz příloha č.4). 

     Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  



 

Usnesení bylo schváleno.  

8. Byla seznámena s podklady, které tvoří účetní závěrku obce Havlovice za 
rok 2015 . Dle Směrnice o schvalování účetní závěrky se jedná o: FIN 2-
12(Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu), Výkaz zisku a ztráty, 
Rozvaha – Bilance, Příloha, Inventarizační zpráva, Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce a Zpráva finančního 
výboru týkající se průběžné kontroly hospodaření. Rada konstatuje, že 
účetní závěrka splňuje všechny náležitosti dle směrnice a neshledala v těchto 
podkladech žádné nedostatky. Účetní závěrku doporučuje zastupitelstvu obce 
po projednání schválit. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s účetní závěrkou obce Havlovice za rok   

       2015 sestavenou k 31.12.2015. 

 

      Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0 

  

      Usnesení bylo schváleno 

 

9. Byla seznámena se s podklady, které tvoří závěrečný účet obce Havlovice 

za rok 2015. Se závěrečným účtem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu 

k projednání a schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se závěrečným účtem obce za rok 2015 

dle.  

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0 

 

 Usnesení bylo schváleno 

 

10. Byla seznámena s návrhem stanov SOJH, s kterými souhlasí a předkládá je 
zastupitelstvu k projednání a schválení. 

               Návrh usnesení : 

      Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem stanov SOJH. 

 

      Výsledek hlasování:  pro  4 proti  0   zdrž.  0  

       Usnesení bylo schváleno. 

 



 

11. Stanovila termín a program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                  

Havlovice na úterý 21. června 2016 od 19 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. Účetní závěrka obce za rok 2015 
 8. Závěrečný účet obce za rok 2015 

 9. Odkoupení pozemků do vlastnictví obce 

10. Obecně závazné vyhlášky obce 

              11. Stanovy SOJH 

12. Převod majetku SOJH 

13. Přijetí dotace do rozpočtu obce 

              14. Změna rozpočtu č.2/2016 

15. Zpráva o činnosti obce za 1. pololetí 2016 

16. Diskuze 

17 .Návrh usnesení 

18. Závěr 

 

 

         V Havlovicích dne 10. 6. 2016 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

     ing. Pavel Dvořáček                                                              Martin Kult 


