
Obec Havlovice 
 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, konaného  
v pondělí 8. listopadu 2010 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích. 

 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
�  ověřovateli zápisu: Mgr. Jaroslava Balcara a Martina Dvořáčka 
�  program ustavujícího zasedání 
�  návrhovou komisi ve složení: 
                              předseda:  Martin Spielberger 
                              členové :   Luboš Medek  
                                                Jiří Řezníček 
 
�  že v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích bude pro výkon funkce starosty člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 
 
 
2.Zastupitelstvo obce volí: 
�  starostou obce:             ing. Pavla Dvořáčka 
�  místostarostou obce:    Jana Čepelku 
�  členy rady obce:          Mgr. Jaroslava Balcara 
                                                Martina Spielbergera 
                          Martina Dvořáčka 
   
 
3.Zastupitelstvo obce zřizuje: 
�  finanční a kontrolní výbor a stavební komisi v počtu tří členů 
�  občanskou komisi 
 
 
4.Zastupitelstvo obce volí: 
�  předsedou finančního výboru: Martina Spielbergera 
            členy finančního výboru:         Luboše Medka 
                                                             Stanislava Macha 
 
�  předsedou kontrolního výboru: Mgr. Jaroslava Balcara 
            členy kontrolního výboru:        Jiřího Řezníčka 
                                                              Petra Míla 
 
�  předsedou stavební komise:     Martina Dvořáčka   
            členy stavební komise:             ing. Pavel Dvořáček 
                                                              Josef Dvořáček 
 
�  předsedkyní občanské komise: Marii Dvořáčkovou 
 
 
5.Zastupitelstvo obce stanovuje: 
�  že v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích bude měsíční odměna za funkci    
neuvolněného člena zastupitelstva obce poskytována místostarostovi, členům rady obce, předsedům 
komisí a výborů 



�  odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
4000 Kč měsíčně  
�  odměnu za výkon funkce předsedy výboru nebo komise jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 1000 Kč měsíčně  
�  odměnu za výkon funkce člena rady obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 
výši 1000 Kč měsíčně  
�  že v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených 
odměn za jednotlivé funkce 
 
 
6.Zastupitelstvo obce schvaluje: 
�  jednací řád zastupitelstva 
�  podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011 
z dotačního titulu 2 na akci „Místní obslužná komunikace U urnového háje“(celkové náklady dle 
rozpočtu 1.627.618,- Kč vč. DPH) 
�  zajištění spolufinancování akce „Místní obslužná komunikace U urnového háje“ z rozpočtu 
obce až do výše požadované podmínkami dotačního titulu č. 2, což je 50% z celkových nákladů 
akce 
 
 
7.Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
�  složení slibu členů zastupitelstva obce 
�  zprávu o činnosti Rady obce 
�  zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva obce 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 10.11.2010 
 
Zapisovatel: Jan Čepelka 
 
 
 
 
ing. Pavel Dvořáček                                                                                  Jan Čepelka 
    starosta obce                                                                                         místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 Mgr. Jaroslav Balcar                                                                                 Martin Dvořáček 


