
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 15/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v pátek        

24. listopadu 2017 od 19 hodin. 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Martin Spielberger 

Omluveni:  Petr Smékal 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Jmenování zapisovatelek do okrskové volební komise 

                 2. Oblastní charita Trutnov – žádost o příspěvek 

        3. Taneční škola Bonifác – žádost o příspěvek 

        4. Darovací smlouva 

        5. Anketa sauna – vyhodnocení 

        6. Spolky – příspěvky na rok 2018 

        7. Propůjčení sálu KD 

        8. Rozpočtové opatření č.10/2017 

        9. Střednědobý výhled rozpočtu – návrh 

     

 

      Rada obce:  

 

  1a)  V souladu s ustanovením § 14e odst. 7 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do 

Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 5. – 6.1.2018 jmenuje 

zapisovatelkou paní Marii Dvořáčkovou. 

          Návrh usnesení: 

           Rada obce v souladu s ustanovením § 14e odst. 7 zákona č.247/1995 

Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky konané ve 

dnech 5. – 6.1.2018 jmenuje zapisovatelkou paní Marii Dvořáčkovou. 



 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

   1b) V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona č.275/2012 Sb. o  

volbě prezidenta České republiky konané ve dnech 12. – 13.1.2018 jmenuje 

zapisovatelkou paní Zuzanu Šímovou. 

          Návrh usnesení: 

           Rada obce v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 

zákona č.275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky konané ve 

dnech 12. – 13.1.2018 jmenuje zapisovatelkou paní Zuzanu Šímovou. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 5.971,-Kč pro Oblastní charitu 

 Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov za poskytování pečovatelské služby   

 občanům Havlovic v roce 2017 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 

 5.971,-Kč pro Oblastní charitu Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov. 

  

           Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

 

     3.  Byla seznámena s žádostí o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce 

Havlovice pro TŠ Bonifác, z.s. Cesta Osvobození 712, 542 33 Rtyně 

v Podkrkonoší.  Rada rozhodla v souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, dále ve smyslu § 2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000Kč. . Finanční dar 

bude využit na podporu aktivit spolku ve školním roce 2017/2018. Rada obce 

zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

         Návrh usnesení: 

          Rada obce schvaluje finančí dar ve výši 3.000,-Kč na podporu aktivit 
spolku TŠ Bonifác Rtyně v Podkrkonoší ve školním roce 2017/2018. 



  

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

      4. V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu § 2055 
a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 000Kč paní Věře Konečné, Havlovice č.p. 298 za přínos při 
zlepšování kvality ovzduší v obci. Rada obce zároveň pověřuje starostu podpisem 
darovací smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši                 
5 000Kč paní Věře Konečné, Havlovice č.p. 298 za přínos při zlepšování 
kvality ovzduší v obci. 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

     5. Byla seznámena s výsledkem ankety mezi spoluobčany týkající se rozšíření 

provozu sauny ještě o jeden den v týdnu. Celkem hlasovalo 44 lidí, z toho bylo 

21 žen a 23 mužů. Pro rozšíření se vyslovilo pouze 9 hlasujících.(viz příloha 

č.1). Z tohoto důvodu se provoz sauny ponechá v současném režimu tj. 1x 

týdně ve středu. Rada bere výsledek ankety na vědomí. 

     6. Byla seznámena s žádostmi jednotlivých spolků o příspěvek z rozpočtu obce na jejich 

činnost v roce 2018. Rada jednotlivé žádosti posoudila a rozhodla o výši příspěvků 

(viz příloha č.2), která bude součástí schvalovaného rozpočtu obce na rok 2018.   

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje upravenou výši finančních příspěvků pro 
jednotlivé spolky na rok 2018 dle přílohy č.2. 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

      7. Projednala žádost DAK Havlovice na bezplatné propůjčení sálu a bufetu KD v sobotu   
 9.12.2017 za účelem divadelního představení. Rada s žádostí souhlasí. 

 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice souhlasí s bezplatným propůjčením sálu a bufetu KD 
pro DAK Havlovice v sobotu 9.12.2017. 



          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

      8. Projednala návrh rozpočtového opatření č.10/2017 (viz příloha č.3).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.10/2017 dle 

přílohy č.3. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 9.Projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019 a 2020 (viz 

příloha č.4 a 5). S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a   

schválení. 

 Návrh usnesení  

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 

 obce na roky 2019 – 2020  dle přílohy č.4 a 5. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

 

 

          V Havlovicích dne 29. 11. 2017 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


