
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 1/2020 z jednání Rady obce Havlovice konané ve středu         

22. ledna 2020 od 19 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Oprava mostu ve Vsi 

                 2. Chalupění,z.s. - žádost 

        3. Rozpočtové opatření č.1/2020 

        4. Výroční zpráva 

        5. Směrnice – cestovní náhrady 

        6. Havlovické noviny 2020 

        7. Inventarizace obecního majetku 

        8. Veřejnoprávní kontrola – protokol 

 

      Rada obce:  

 

1.  Byla podrobně seznámena s průběhem přípravných prací opravy mostu ve Vsi, 

zejména s jeho plánovanou úplnou uzavírkou a s tím souvisejících objízdných tras.  

Zprávu bere na vědomí. 

2. Rozhodla o poskytnutí finančního daru pro zapsaný spolek Chalupění,   

Batňovice 130, 542 37 Batňovice ve výši 10.000Kč a pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy.  

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice rozhodla o poskytnutí finančního daru pro zapsaný 

 spolek Chalupění, Batňovice 130, 542 37 Batňovice ve výši 10.000Kč. 



 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

       3. Projednala návrh rozpočtového opatření č.1/2020 (viz příloha č.1).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020 dle přílohy 

č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

4.  Byla seznámena s výroční zprávou o činnosti obce Havlovice v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019 (viz příloha č.2). 

Rada se zprávou souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s výroční zprávou o činnosti obce Havlovice 

v oblasti poskytování informací za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 

Sb. dle přílohy č.2. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno 

5.  Byla seznámena s návrhem Směrnice pro poskytování a účtování cestovních    

náhrad v roce 2020. S návrhem souhlasí.  

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem Směrnice pro poskytování a 

účtování cestovních náhrad v roce 2020. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno  

     6.  Byla seznámena s obsahem Havlovických novin pro rok 2020. S obsahem novin    

  souhlasí. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem Havlovických novin pro rok 

2020. 



 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

   7. Byla seznámena s inventarizační zprávou za rok 2019, se kterou souhlasí. Dále byla 

seznámena s jednotlivými položkami vyřazovacích protokolů z inventárního 

seznamu obecního majetku k 31.12.2019.  Jednotlivé položky projednala a 

souhlasí s jejich vyřazením z evidence.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s inventarizační zprávou za rok 2019 a s 

vyřazením položek z inventárního seznamu.  

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

       8. Byla seznámena s protokolem o výsledku veřejnosprávní kontroly, která byla 

provedena v Základní škole a Mateřské škole jako příspěvkové organizaci obce. 

Rada s výsledkem veřejnoprávní kontroly souhlasí. 

          Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s výsledkem veřejnoprávní kontroly. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

           V Havlovicích dne 25.1.2020 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


