
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 16/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané ve 

čtvrtek 24. listopadu 2016. 

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

Omluveni: M. Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

         2. Návrh finančního plánu pro hospodářskou činnost na rok 2017 

                 3. Návrh plánu práce na rok 2017 

         4. Oblastní charita Trutnov – žádost o příspěvek 

         5. KÚ – žádost o vyjádření 

         6. Zdeněk Honzera – dar 

         7. Směrnice o finanční kontrole 

         8. Změna rozpočtu č.4/2016 

         9. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019 

       10. Místní program obnovy vesnice 

               11. Plán financování obnovy vodovodu  

       11. Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu 

       12. Stanovení termínu a programu 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
    Havlovice 

Rada obce: 

1. Byla seznámena s návrhem rozpočtu obce Havlovice na rok 2017 (viz příloha č.1). 
    S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 
 

  Návrh usnesení: 

    Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2017 dle                        
přílohy č. 1. 

    Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  



 

 

 

2.  Seznámila se s návrhem finančního plánu pro hospodářskou činnost na rok 2017 
(viz příloha č.2). S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu obce 
k projednání a schválení. 
 

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem finančního plánu pro 
 hospodářskou činnost na rok 2017 dle přílohy č. 2. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 

3.  Seznámila se s návrhem plánu práce obce Havlovice na rok 2017 (viz příloha 

č.3). S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení  

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem plánu práce obce Havlovice na 

rok 2017 dle přílohy č.3. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

4. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro Oblastní charitu 

 Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov a pověřuje starostu podpisem darovací 

 smlouvy. Dar bude vyplacen po schválení rozpočtové změny zastupitelstvem obce. 

 Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 

 10.000,-Kč pro oblastní charitu Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov. 

  

           Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

5. a) Projednala žádost o vyjádření zaslanou krajským úřadem Královéhradeckého 
 kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství o udělení licence veřejné  linkové 
 osobní dopravy dopravci OSNADO s.r.o. Nádražní 501, 524 24 Svoboda nad Úpou 
 na linkce 690312 Úpice- Maršov u Úpice-Hořičky(viz příloha č.4). S žádostí 
 souhlasí a pověřuje starostu zasláním vyjádření. 

          Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s udělením licence veřejné linkové osobní 

dopravy dopravci OSNADO s.r.o. Nádražní 501, 524 24 Svoboda nad Úpou 

na linkce 690312 Úpice- Maršov u Úpice-Hořičky dle přílohy č.4. 



 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

 b) Projednala žádost o vyjádření zaslanou krajským úřadem Královéhradeckého 
 kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství o udělení licence veřejné  linkové 
 osobní dopravy dopravci CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod na linkce 
 640421 Úpice-Hořičky-Česká Skalice (viz příloha č.5). S žádostí souhlasí a 
 pověřuje starostu zasláním vyjádření. 

          Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice souhlasí s udělením licence veřejné linkové osobní 

dopravy dopravci CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod na 

linkce 640421 Úpice-Hořičky-Česká Skalice dle přílohy č.5. 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

      6. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000Kč pro pana Mgr.Zdeňka 

Honzeru za zpracování podkladů havlovické knihy s názvem HAVLOVICE – krok za 

krokem.  

         Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 

3.000Kč pro pana Mgr. Zdeňka Honzeru za zpracování podkladů 

havlovické knihy s názvem HAVLOVICE – krok za krokem.  

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

7. Byla seznámena s obsahem Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb.,o     

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), v platném znění (viz příloha č. 6). S obsahem směrnice souhlasí. 

 Návrh usnesení  

 Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem Směrnice o zabezpečení 

 zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

 některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění dle 

 přílohy č. 6. 

          Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 



 

 

       8. Zpracovala změnu rozpočtu č.4/2016 (viz příloha č.7) a předkládá ji 
 zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení : 

 

Rada obce Havlovice souhlasí se změnou rozpočtu č.4/2016 dle přílohy 

č.7. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

9. Projednala návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2018 a 2019                    

(viz příloha č.8). S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a   

schválení. 

 Návrh usnesení  

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu obce na 

 roky 2018 – 2019  dle přílohy č.8. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

 

    10. Zpracovala návrh Místního programu obnovy vesnice pro rok 2017 (viz příloha 

 č.9) a předkládá ho zastupitelstvu k doplnění, projednání a schválení. 

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem Místního programu obnovy 

 vesnice pro rok 2017 dle přílohy č.9. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno.   

 

     11. Byla seznámena s Plánem financování obnovy vodovodu obce Havlovice ( viz 
příloha č.10). Z plánu vyplývá, že do Fondu obnovy vodovodu bude ročně 
vkládáno z vybraného vodného 475.000,-Kč. Rada s Plánem financování obnovy 
vodovodu souhlasí a předkádá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení.  

 



            

          Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice souhlasí s Plánem financování obnovy vodovodu dle 

přílohy č.10. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno.   

     12. Projednala možnost vydání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a regulaci    
  hlučných činností na rok 2017. Rozhodla, že konečná verze vyhlášky bude vydána 
  do konce března 2017, kdy budou známy přesné termíny konání akcí v obci. 

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice rozhodla, že konečná verze vyhlášky o nočním klidu a 
 regulaci hlučných činností na rok 2017 bude vydána do konce března 2017, kdy 
 budou známy přesné termíny konání akcí v obci. 

  Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

    13. Stanovila termín a program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    
 Havlovice na úterý 13. prosince 2016 od 18 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. Zpráva o činnosti obce za rok 2016 
        8. Změna rozpočtu č.4/2016 
        9. Schvalování rozpočtových změn 

10. Rozpočet obce na rok 2017 
11. Finanční plán pro hospodářskou činnost na rok 2017 

       12. Plán práce obce na rok 2017 
13. Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019 
14. Místní program obnovy vesnice 
15. Stavba mimo zastavěné území obce 
16. Plán financování obnovy obecního vodovodu 
17. Diskuze 
18. Návrh usnesení 
19. Závěr 

 



 

       V Havlovicích dne 29.11.2016 

 

 

          starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


