Obec Havlovice
Zápis č. 3/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí
6. března 2017 od 20 hodin.
Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, M. Spielberger
Omluveni: Petr Smékal
Zápisem byl pověřen Martin Kult.
Program:
1. Kotlíková dotace – výsledky 2. výzvy
2. Kotlíková dotace – darovací smlouva
3. Český svaz včelařů, z.s. – žádost o dar
4. Stavba mimo zastavěné území obce
5. Vyhláška o nočním klidu
6. Rozpočtové opatření č.1/2017
7. Kácení stromů
8. Ukazatel rychlosti
9. Pohledy obce
10. Provádění rozpočtových opatření
11. Ovzduší v obci
12. Stanovení termínu a programu 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Havlovice

Rada obce:
1. Byla seznámena s výsledky 2. výzvy Kotlíkové dotace, kterou schválil
Královéhradecký kraj. S žádostmi uspělo 5 občanů Havlovic. Další 4 byli zařazeni do
zásobníku žádostí. Rada bere zprávu na vědomí.

2.a) V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu §
2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč Mgr. Václavu Kosinkovi, Havlovice
č.p.274 za instalaci tepelného čerpadla v domě č.p.274. Dar bude poskytnut po
schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem obce. Rada obce
zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5 000Kč Mgr. Václavu Kosinkovi, Havlovice č.p. 274 za provedenou
instalaci tepelného čerpadla v domě č.p.274.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
2.b) V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu §
2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč paní Monice Chvojkové, Havlovice
č.p. 243 za instalaci tepelného čerpadla v domě č.p 243. Dar bude poskytnut po
schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem obce. Rada obce
zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Návrh usnesení :

Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5 000Kč paní Monice Chvojkové, Havlovice č.p. 243 za provedenou
instalaci tepelného čerpadla v domě č.p. 243.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.
3. V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu §
2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro Český svaz včelařů, z.s.
základní organizace Úpice. Dar bude poskytnut po schválení příslušného
rozpočtového opatření zastupitelstvem obce. Rada obce zároveň pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,-Kč pro zapsaný spolek Českého svazu včelařů, základní organizace
Úpice.
Výsledek hlasování: pro 4
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdrž. 0

4. Byla seznámena s žádostí pana Pavla Zučka, Havlovice 252 o udělení souhlasu
k umístění nového RD na p.č. 1047/1, která se nachází mimo zastavěné území obce
Havlovice (viz příloha č.1). Rada žádost bere na vědomí a předkládá ji
zastupitelstvu k projednání a schválení.
5. Projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o nočním klidu (viz příloha
č.2). S vyhláškou souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu k projednání a schválení.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem Obecně závazné vyhlášky č.
1/2017 o nočním klidu dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno
6. Projednala návrh rozpočtového opatření č.1/2017 (viz příloha č. 3) a
předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení.
7.a) Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks osiky na p.p.č. 146 v k.ú.

Havlovice, kterou podal Josef Žďárský, Havlovice 244, Havlovice. Rada obce
po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 1ks osiky na p.p.č. 146 v k.ú.
Havlovice dle žádosti.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno
7. b) Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks smrku stříbrného a 1ks borovice lesní
na p.p.č. 1125/3 v k.ú. Havlovice, kterou podali Jana Mílová a ing. Jaroslav Míl,
V Údolí 273, Srbín, Mukařov. Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí
souhlasí.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 1ks smrku stříbrného a 1ks
borovice na p.p.č. 339 v k.ú. Havlovice dle žádosti.
Výsledek hlasování: pro 4
Usnesení bylo schváleno

proti 0

zdrž. 0

7. c) Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks smrku stříbrného a 1ks cypřišku na
p.p.č. 756/2 a 757/1 v k.ú. Havlovice, kterou podala obec Havlovice, Havlovice
146, 542 32 Úpice. Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 1ks smrku stříbrného a 1ks
cypřišku na p.p.č. 756/2 a 757/1 v k.ú. Havlovice dle žádosti.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno
7. d) Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks olše lepkavé na p.p.č. 1097 v k.ú.
Havlovice, kterou podal Václav Král, Havlovice 40. Rada obce po předešlém
místním šetření s žádostí souhlasí.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 1ks olše lepkavé na p.p.č.
1097 v k.ú. Havlovice dle žádosti.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno
7. e) Byla seznámena s žádostí o pokácení 2ks borovic na p.p.č. 805/8 v k.ú.
Havlovice, kterou podal Karel Píša, Pod skalkou 1001, 542 32 Úpice. Rada obce po
předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 2ks borovic na p.p.č. 805/8
v k.ú. Havlovice dle žádosti.

Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno
7. f) Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks jasanu a 1ks borovice na p.p.č. 709/4
v k.ú. Havlovice, kterou podala Jitka Jurásková, Vernéřovice č.p. 222, 549 82
Vernéřovice. Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 1ks jasanu a 1ks borovice na
p.p.č. 709/4 v k.ú. Havlovice dle žádosti.

Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno
8. Rozhodla o zakoupení ukazatele rychlosti. Vybrala vhodný typ s označením DR
400 od firmy Bártek- rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2. Rychlostní
ukazatel bude umístěn na stožáru veřejného osvětlení při vjezdu do obce
směrem od Úpice.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice rozhodla o zakoupení ukazatele rychlosti DR 400 od
firmy Bartek- rozhlasy s.r.o..
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno
9. Byla seznámena s cenovou nabídkou tiskárny V&H Print Hlávko s.r.o., Nové Město
nad Metují na zhotovení pohlednic obce. S nabídkou souhlasí a pověřuje starosta
realizací zakázky.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice rozhodla o zhotovení pohlednic obce v tiskárně V&H
Print Hlávko s.r.o., Nové Město nad Metují .

Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno
10. Navrhuje, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů převedlo
kompetenci k provádění rozpočtových opatření v období mezi jednotlivými zasedání
zastupitelstva na straně příjmů i výdajů do výše 300.000,-Kč na radu obce. Tento
návrh předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení.
11. Rozhodla o vytvoření seznamu č.p. v obci, u kterých dochází k nadměrnému
znečištění ovzduší spalinami. Majitelé objektů budou nejprve písemně
upozorněni a vyzváni ke sjednání nápravy. V případě opakovaného zjištění
budou předáni na MěÚ Trutnov – Odbor životního prostředí.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice rozhodla o vytvoření seznamu čísel popisných, u
kterých dochází opakovaně ke znečištění ovzduší spalinami.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno

12. Stanovila termín a program 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Havlovice na úterý 28. března 2017 od 18 hodin v KD.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Program zasedání
4. Zřízení návrhové komise
5. Kontrola usnesení
6. Kabelová televize – zpráva provozovatele
7. Zpráva o činnosti rady obce
8. Hospodaření obce za rok 2016
9. Hospodářská činnost obce za rok 2016
10. Rozpočtové opatření č.1/2017
11. Provádění rozpočtových opatření
12. Stavba mimo zastavěné území obce
13. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
14. Revokace usnesení zastupitelstva
15. Změna katastrálního území
16. Diskuze
17. Návrh usnesení
18. Závěr

V Havlovicích dne 13.3.2017

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

