
OBEC  HAVLOVICE 
 

Usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, 
konaného v úterý 26.března 2013 od 18 hodin v sále kulturního domu 

v Havlovicích. 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
– program veřejného zasedání  -  Příloha č. 1 
– návrhovou komisi ve složení: předseda  Martin Spielberger 
                                                             členové  Luboš Medek 
                                                                           Jiří Řezníček 
 
-        v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a v souladu    

se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění účetní závěrky obce 
Havlovice za rok 2012. Dokumenty tvořící účetní závěrku jsou  Přílohou 
zapisu č. 3 a 4 

 
– zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 - Příloha č. 5 
 
– přijetí investičního úvěru ve výši 500.000 Kč od České spořitelny, a.s. na 

spolufinancování nákupu kolového traktoru dle cenové nabídky ze dne 
12.3.2013  Příloha č. 6.   Investiční úvěr se sazbou 1,02 % p.a. bude čerpán 
4/2013 a konečný termín splatnosti je 31.12.2015. 

 
– rozpočet obce na rok 2013 -  Příloha č. 7 
 
– finanční plán pro hospodářskou činnost obce v roce 2013 - Příloha č. 8 
 
– rozpočtový výhled obce na roky  2014 - 2015 - Příloha č. 9 
 
– plán práce obce na rok 2013 - Příloha č. 10 
 
– kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Havlovice a firmou AGRICO, s.r.o. 

Týniště nad Orlicí na dodávku kolového traktoru ZETOR Proxima Plus 90 
AGRO za cenu 986.000 Kč vč. DPH - Příloha č. 11 

 
– v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích Stanovy Svazku obcí Jestřebí 

hory - Příloha č. 12 
 
– směnu části p.p.č. 1441/1 zapsané na LV 10001 pro obec Havlovice za části 

p.p.č. 1077, 1086 a 1081/1, které jsou v majetku Josefa Krále, Šmeralova 
371/18, Hradec Králové, vše v k.ú. Havlovice. K dělení pozemku došlo dle GP 
č. 700-7/2013 ze dne 27.2.2013 -  Příloha č. 13 



 
– na základě výsledku výběrového řízení dodavatele akce „ Snižování emisí 

v objektu ZŠ a MŠ Havlovice – výměna kotle“  firmu KUZĎAS spol. s.r.o., 
Dolní 538, 280 02, Kolín 
 

– na základě výsledku výběrového řízení dodavatele akce „ Snižování emisí 
v objektu ZŠ a MŠ Havlovice – zateplení budovy “ firmu DELTA Velké 
Poříčí s.r.o., Ke koupališti – panelárna, 549 32 Velké Poříčí 
 
 

 
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
– vyhlášení konkurzního řízení na obsazení ředitele Základní školy a Mateřské 

školy Havlovice v souladu s § 166 zákona číslo 472/2011 Sb. 
 

 
3.Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce: 
 
– podepsat smlouvu o poskytnutí investičního úvěru ve výši 500.000 Kč s ČS, 

a.s. na spolufinancování nákupu kolového traktoru 
 

– podepsat kupní smlouvu na dodávku kolového traktoru s firmou AGRICO, 
s.r.o., Týniště nad Orlicí 

 
– podepsat Stanovy Svazku obcí Jestřebí hory 

 
– podepsat smlouvu o dílo s dodavatelem akce „ Snižování emisí v objektu ZŠ a 

MŠ Havlovice – výměna kotle“ s firmou KUZĎAS spol. s.r.o., Dolní 538, 280 
02, Kolín 
 

– podepsat smlouvu o dílo s dodavatelem akce „ Snižování emisí v objektu ZŠ a 
MŠ Havlovice – zateplení budovy “ s firmou DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke 
koupališti – panelárna, 549 32 Velké Poříčí 

 
 
4.Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
– kontrolu usnesení ze  6.veřejného zasedání zastupitelstva obce Havlovice 
 
– zprávu o činnosti rady obce 

 
 
– odstoupení Jaroslava Kábrta, Havlovice č.p. 340 z funkce člena zastupitelstva 

obce Havlovice 



 
 
V Havlovicích dne 27.3.2013 
 
 
ing. Pavel Dvořáček      Martin Kult 
    starosta obce                   místostarosta obce 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Jaroslav Balcar      Martin Dvořáček 
 
 
 
 
 
 


