
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 11/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané ve středu 

29. června 2016. 

 

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

Dvořáček 

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Převod pozemků 

         2. Směna pozemků 

                 3. Odkoupení pozemků 

         4. Darovací smlouva 

         5. Stanovení termínu a programu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

    Havlovice 

  

                                                                                                        
Rada obce: 

1.  a) Souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1628/1 o výměře 115m2 a p.p.č. 

1444/20 o výměře 11m2 vzniklé oddělením dle GP č. 761-6/2016 ze dne 21.3.2016 

z majetku Královéhradeckého kraje do majetku obce a předkládá tento záměr 

zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1628/1 o 
 výměře 115m2 a p.p.č. 1444/20 o výměře 11m2 vzniklé oddělením dle GP 
 č. 761-6/2016 ze dne 21.3.2016 z majetku Královéhradeckého kraje do 
 majetku obce. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

b) Souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1624/4 o výměře 31m2 a p.p.č. 1624/3 

o výměře 107m2 vzniklé oddělením dle GP č. 727-42/2014 ze dne 23.10.2014 

z majetku Královéhradeckého kraje do majetku obce a předkládá tento záměr 

zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1624/4 o 

výměře 31m2 a p.p.č. 1624/3 o výměře 107m2 vzniklé oddělením dle GP 

č. 727-42/2014 ze dne 23.10.2014 z majetku Královéhradeckého kraje 

do majetku obce. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

2. Schvaluje v souladu se zákonem č.128/2000 sb., o obcích zveřejnění záměru obce 

směnit následující pozemky. Jedná se o tyto pozemky: p.p.č. 1444/21 o výměře 

5m2 – ostatní plocha bude směněna za p.p.č. 1204/13 o výměře 1m2 – travní 

porost a za p.p.č. 1444/22 o výměře 6m2 – ostatní plocha, vše v k.ú. Havlovice. 

Uvedené p.p. vznikly oddělením dle GP č. 761-6/2016 ze dne 21.3.2016. Rada obce 

předkládá tento záměr zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje v souladu se zákonem č.128/2000 sb., o 

obcích zveřejnění záměru obce směnit následující pozemky. Jedná se o 

pozemky p.p.č. 1444/21 o výměře 5m2 – ostatní plocha bude směněna za 

p.p.č. 1204/13 o výměře 1m2 – travní porost a za p.p.č. 1444/22 o 

výměře 6m2 – ostatní plocha, vše v k.ú. Havlovice. Uvedené p.p. vznikly 

oddělením dle GP č. 761-6/2016 ze dne 21.3.2016. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

3. Souhlasí s odkoupením ¾ p.p.č. 1628/2 o výměře 10m2, která vznikla oddělením 

dle GP č. 761-6/2016 ze dne 21.3.2016 od pana Petra Kotlovského, Havlovice č.p. 

45, za cenu 50Kč/m2 a předkládá tento záměr zastupitelstvu k projednání a 

schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s odkoupením ¾ p.p.č. 1628/2 o výměře 

10m2, která vznikla oddělením dle GP č. 761-6/2016 ze dne 21.3.2016 od 

pana Petra Kotlovského, Havlovice č.p. 45, za cenu 50Kč/m2. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  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 náslledujícího zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč pro pana Milana Starého, Havlovice 

332, 542 32 Havlovice za instalaci tepelného čerpadla na vytápění domu č.p.332. 

 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši              

5 000Kč panu Milanu Starému, Havlovice 332, 542 32 Havlovice.  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

5. Stanovila termín a program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                  

Havlovice na čtvrtek 14. července 2016 od 19 hodin v KD. 

Program: 

 1. Zahájení 
 2. Volba ověřovatelů zápisu 
 3. Program zasedání 
 4. Zřízení návrhové komise 
 5. Majetkové záležitosti 
     a) Převod pozemků 
     b) Směna pozemků 
     c) Odkoupení pozemků 
 6. Diskuze 

 7. Návrh usnesení 

 8. Závěr 

 

 

V Havlovicích dne 30.6.2016 

 

          starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


