
Obec Havlovice 
 

Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Havlovice, konaného v pondělí 30. ledna 2012 od 18 hodin v sále 

kulturního domu v Havlovicích 
 
 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

-   rozšířený program veřejného zasedání – příloha č. 1 
-   návrhovou komisi ve složení:    předseda  Martin  Spielberger 

                                                               členové    Luboš  Medek 
                                                                                Jiří  Řezníček 

- volbu místostarosty veřejným hlasováním 
- aby nový místostarosta byl neuvolněným členem zastupitelstva obce 
- v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmena n) zákona o obcích měsíční odměnu za 

výkon funkce místostarosty ve výši 4.000,- Kč. 
- rozpočet obce na rok 2012 – příloha č. 3 
- rozpočtový výhled obce na roky 2013-2014 – příloha č. 4 
- plán práce obce na rok 2012 – příloha č. 5 
- Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Havlovice a firmou ASJ s.r.o. Světí č.p. 8 

na stavbu  „Garáže pro komunální a hasičskou techniku - 1.etapa“ 
- prodej p.p.č. 806/61 o výměře 1136 m2 manželům Mgr. Petře a Mgr. Janu 

Nývltovým, Havlovice č.p.63 za podmínek stanovených zastupitelstvem obce 
dne 20.12.2010 – příloha č. 6 

- prodej p.p.č. 806/59 o výměře 1232 m2 Petru Kysílkovi, bytem Úpická 501, 
Rtyně v Podkrkonoší a Veronice Vítové, bytem Libňatov č.p.128 za podmínek 
stanovených zastupitelstvem obce dne 20.12.2010 

- záměr a podmínky prodeje p.p.č. 1398/2 o výměře 186 m2 vzniklé 
oddělením z p.p.č. 1398 dle GP č. 678-565/2011 – příloha č.7 

o kupní cena 40,- Kč/m2 
o příjem žádostí o koupi pozemkové parcely do 29.2.2012 

- záměr a podmínky prodeje p.p.č. 744/16 o výměře 187 m2 vzniklé 
oddělením z p.p.č. 744/4 dle GP č. 679-584/2011 – příloha č. 8 

o kupní cena 40,- Kč/m2 
o příjem žádostí o koupi pozemkové parcely do 29.2.2012 

 
- podání přihlášky do Soutěže Vesnice roku 2012 



 
 
2. Zastupitelstvo obce volí 
 
     -    za místostarostu obce Martina Kulta, bytem Havlovice čp. 327 
 
3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce: 
 

- podepsat Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Havlovice a firmou ASJ s.r.o. 
Světí č.p. 8 na stavbu „Garáže pro komunální a hasičskou techniku – 1.etapa“ 

 
4. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce: 
 

- zpracovat charakteristiku obce pro soutěž Vesnice roku 2012 
 

- projednat ceny pronájmu bufetu na akce, které nepořádají místní spolky 
 
 
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

- kontrolu usnesení z veřejného  zasedání zastupitelstva obce Havlovice ze dne 
12.12.2011 

 
 
 V Havlovicích dne 31.1.2012 
 
 
 

ing. Pavel Dvořáček          Martin Kult 
     starosta obce             místostarosta obce  
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Jaroslav Balcar                                             Martin Dvořáček     

 
 


