
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 8/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý       

11. června 2019 od 19 hodin. 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Dvořáček, Stanislav Mach, Martin Spielberger, 

Martin Kult 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Odkoupení pozemku 

        2. Informace o přijatých opatřeních 

        3. Účetní závěrka obce za rok 2018 

        4. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2018 

              5. Závěrečný účet obce za rok 2018 

        6. Závěrečný účet SOJH za rok 2018 

        7. Most ve Vsi – poptávkové řízení 

        8. ZŠ a MŠ Havlovice – žádost 

        9. Vízmburk – žádost 

      10. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

      11. Stanovení termínu a programu 2. veřejného zasedání    

      Zastupitelstva obce Havlovice 

  

 Rada obce:  

    1 . Projednala  nabídku Ing. Miloslava Ječného, Zahradní 62, 507 11 Valdice na 
odkoupení p.p.č. 734/5 o výměře 170 m2 v k.ú. Havlovice, která vznikla oddělením 
z původní p.p.č.734/3 dle geometrického plánu č. 827-95/2019 a to za cenu 
1Kč/m2. Rada s nabídkou souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu obce k projednání a   
schválení. Tato parcela bude součásti rozšíření stávající obecní komunikace.  

 

          Návrh usnesení: 

 



 

          Rada obce Havlovice souhlasí s nabídkou Ing. Miloslava Ječného, 

Zahradní 62, 507 11 Valdice na odkoupení p.p.č. 734/5 o výměře 170 

m2 v k.ú. Havlovice, která vznikla oddělením z původní p.p.č.734/3 

dle geometrického plánu č. 827-95/2019 a to za cenu 1Kč/m2. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      2. Byla seznámena se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, 
kterou vypracovali zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor 
ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz (viz příloha č.1). Rada se zprávou 
souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu obce k posouzení a schválení jako součást 
účetní závěrky obce. Ve Zprávě jsou uvedeny dvě chyby, které jsou popsány 
v Informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při 
přezkoumání hospodaření za rok 2018 včetně zprávy o jejich plnění (viz příloha 
č.2). Rada s informací souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu obce k posouzení a 
schválení.                                                                           

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2018 dle přílohy č.1 a i s Informací o přijetí 

opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání 

hospodaření za rok 2018 včetně zprávy o jejich plnění dle přílohy č.2. 

   Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

      3. Byla seznámena s podklady, které tvoří účetní závěrku obce Havlovice za rok 2018. 

Dle Směrnice o schvalování účetní závěrky se jedná o: FIN 2-12(Výkaz o plnění 

rozpočtu), Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha – Bilance, Příloha, Inventarizační zpráva, 

Zpráva o výsledku přezkoumán hospodaření obce a Zpráva finančního výboru 

týkající se průběžné kontroly hospodaření (viz příloha č.3). 

         Rada zkontrolovala úplnost dokladů a 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 

          2018 sestavenou k 31.12.2018 dle přílohy č.3. 

 

 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0 

 

          Usnesení bylo schváleno 



 

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

           pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ  

           Havlovice sestavenou k 31.12.2018 (viz příloha č.4). 

 

           Návrh usnesení: 

           

          Rada obce Havlovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace  

          ZŠ a MŠ Havlovice sestavenou k 31.12.2018 dle  přílohy č.4. 

 

 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

          Usnesení bylo schváleno.  

 

 

      5.  Byla seznámena s podklady, které tvoří závěrečný účet obce Havlovice za 

           rok 2018.  Se závěrečným účtem souhlasí a předkládá ho 

           zastupitelstvu k projednání a schválení. 

 

          Návrh usnesení : 

 

          Rada obce Havlovice souhlasí se závěrečným účtem obce za rok 2018. 

 

           Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

       6. Byla seznámena s podklady, které tvoří závěrečný účet SOJH za 

           rok 2018 (viz příloha č.5). Se závěrečným účtem souhlasí a předkládá ho 

          zastupitelstvu k projednání a schválení. 

 

          Návrh usnesení : 

 

          Rada obce Havlovice souhlasí se závěrečným účtem SOJH za rok 2018 dle 

přílohy č.5. 

 

           Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

        7. Stanovila pro připravované poptávkového řízení k podání cenové nabídky na 
zakázku malého rozsahu na zhotovitele prací zadávané mimo režim ZZVZ na akci 
s názvem „Most přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“ okruh firem, které budou 
vyzvány k podání cenové nabídky a zároveň ustanovila komisi pro otevírání obálek 

a hodnocení nabídek. (viz příloha č. 6 a č. 7) 

 



 

8. Byla seznámena s žádostí ředitele ZŠ a MŠ Havlovice o schválení podání žádosti 

v programu „Šablony II – ZŠ a MŠ Havlovice“ – MRR v prioritní ose 3 OP. 

Získané finanční prostředky pomohou ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ Havlovice. 

Rada s podáním žádosti souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu obce k posouzení a 

schválení. 

    Návrh usnesení : 

 Rada obce souhlasí s podáním žádosti v programu „Šablony II – ZŠ a MŠ 
Havlovice“ – MRR v prioritní ose 3 OP. 

     Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

    Usnesení bylo schváleno 

9. a) Projednala žádost havlovického spolku Sdružení pro Vízmburk,z.s. o 

mimořádnou dotaci ve výši 300.000Kč na částečnou úhradu úroků z úvěru, který 

bude Sdružení pro Vízmburk nuceno přijmout na předfinancování projektu „ Po 

stopách společné středověké historie“. 

Návrh usnesení : 

10. Rada obce Havlovice schvaluje mimořádnou dotaci ve výši 300.000Kč 

Sdružení pro Vízmburk,z.s. na částečnou úhradu úroků z úvěru, který 

bude Sdružení pro Vízmburk nuceno přijmout na předfinancování 

projektu „ Po stopách společné středověké historie“. 

               Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

9. b) Projednala žádost havlovického spolku Sdružení pro Vízmburk,z.s. o souhlas 

s ručením obce Havlovice za úvěr na předfinancování projektu s názvem “ Po 

stopách společné středověké historie“. Rada bere žádost na vědomí a předkládá 

ji zastupitelstvu k projednání a schválení. 

 

         10. Projednala návrh rozpočtového opatření č.7/2019 (viz příloha č.8) a   

předkládá ho zastupitelstvu obce k posouzení a schválení.   

             Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.7/2019 

dle přílohy  č.8. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 



 

     11. Stanovila termín a program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    
  Havlovice na 25. června 2019 od 19 hodin v sále kulturního domu. 

 

     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 2018 
         8. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2018 
         9. Závěrečný účet obce za rok 2018 
       10. Závěrečný účet SOJH za rok 2018 

11. Most ve Vsi – poptávkové řízení 
12. Most ve Vsi – smlouvy Povodí Labe s.p. 
13. Odkoupení pozemků do vlastnictví obce 
14. Vízmburk – žádost o souhlas s ručením 
15. Cyklostezka Havlovice – Malá Strana  
16. ZŠ a MŠ Havlovice – žádost 
17. Rozpočtové opatření č.7/2019 
18. Zpráva o činnosti obce za 1. pololetí 2019 
19. Diskuze 
20. Návrh usnesení 
21. Závěr 

 

 

 

           V Havlovicích dne 17. 6. 2019 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


