
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 17/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý     

20. prosince 2016. 

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

Omluveni: M. Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:  1. Kronika obce za rok 2015 

         2. Inventarizace obecního majetku 

                 3. Chalupění, z.s. – žádost o dar 

         4. Transport Trutnov s.r.o. – dodatek ke smlouvě 

          

Rada obce:    

                                                                                                                                                         

      1. Seznámila se s obrazovou a textovou částí kroniky obce za rok 2015.                

 S obsahy obou kronik souhlasí.  

            Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem obrazové i textové kroniky obce   

za rok 2015. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

 

 

2.  Stanovila inventarizační komisi pro inventarizaci obecního majetku za rok 

2016 (viz příloha č.1). 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí se stanovením inventarizační komise pro

 inventarizaci obecního majetku za rok 2016. 



 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

      3. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,-Kč pro zapsaný spolek 

 Chalupění, Batňovice 130, 542 37 Batňovice. Finanční částka bude poskytnuta 

 na dokončení nové expozice muzea v Radči. Pověřuje starostu podpisem 

 darovací smlouvy.  

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 

 8.000,-Kč pro zapsaný spolek Chalupění, Batňovice 130, 542 37 

 Batňovice. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

      4. Byla seznámena s dodatkem č.10 (viz příloha č.2) ke smlouvě o svozu 

komunálního odpadu uzavřenou dne 31.12.2005 mezi obcí Havlovice a firmou 

TRANSPORT Trutnov , V Aleji 131, 541 01 Trutnov – Bojiště. Ze smlouvy vyplývá, 

že v roce 2017 se cena za svoz komunálního a tříděného odpadu navyšuje o 

14.202Kč bez DPH. Rada obce s navýšením souhasí a pověřuje starostu podpisem 

dodatku smlouvy. 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s dodatkem č.10 ke smlouvě o svozu 

 komunálního odpadu uzavřenou dne 31.12.2005 mezi obcí Havlovice a 

 firmou TRANSPORT Trutnov , V Aleji 131, 541 01 Trutnov – Bojiště dle 

 přílohy č.2.  

 

           Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

 

          V Havlovicích dne 21.12.2016 

 

 

          starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


