Obec Havlovice
Zápis č. 15/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí
24. října 2016.
Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger, Martin
Dvořáček
Zápisem byl pověřen Martin Kult.
Program: 1. Svoz komunálního odpadu – vyhodnocení dotazníků
2. Stížnost občanů - vyjádření
3. Nabídka koupě nemovitosti č.p.61
4. Kotlíková dotace – darovací smlouva
5. Smlouva o smlouvě budoucí – ČEZ Distribuce a.s.
6. Kalendář 2017

Rada obce:
1. Byla seznámena s výsledkem vyhodnocení dotazníkového šetření na četnost svozu
komunálního odpadu v obci (viz příloha č.1). Bylo osloveno celkem 402
domácností a odevzáno bylo 222 platných dotazníků což je 59%. Z výsledku
průzkumu mezi spoluobčany v obci vyplývá, že 60,8% spoluobčanů je se
současným stavem svozu spokojeno. Na základě výsledků rada rozhodla o
zachování četnosti svozu komunálního odpadu v létě jednou za čtrnáct dní a v zimě
každý týden i pro další období.
Návrh usnesení:
Na základě výsledků dotazníkového šetření Rada obce Havlovice
rozhodla, že četnost svozu komunálního odpadu v obci se nebude měnit
a bude zachován současný stav tj. v létě jednou za čtrnáct dní a v zimě
každý týden dle přílohy č.1.
Výsledek hlasování: pro 5
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdrž. 0

2. Byla seznámena s odpovědí starosty města Úpice na stížnost občanů Havlovic
ohledně silného zápachu z fermentační stanice. Přílohou odpovědi je kopie
Vyjádření ředitele Mě VaK Ing. Kuby a Zápis z kontroly, kterou provedl Odbor
životního prostředí MěÚ Úpice. Z dokumentů vyplývá, že v dubnu 2016 proběhla
plánovaná odstávka stanice za účelem čištění fermentoru. Znovu uvedení do chodu
mělo za následek zápach, který mohli spoluobčané cítit. Rada bere vyjádření na
vědomí.
3. Znovu projednala nabídku na odkoupení nemovitosti prodejna potravin č.p. 61 na
stavební parcele č. 35 v k.ú. Havlovice. Z nových skutečností ohledně prodeje
vyplývá, že současný vlastník uvažuje o prodeji nemovitostí současnému nájemci
panu Pham Ngoc Kymu. Obec Havlovice byla oslovena pouze na zálkadě
předkupního práva. Po projednání s právními zástupci obce rada rozhodla, že
v tomto případě předkupního práva nevyužije. Pověřuje starostu předáním
písemného stanoviska právnímu zástupci současného vlastníka JUDr. Pavlu Průšovi.
S tímto rozhodnutím rady obce budou seznámeni zastupitelé obce na nejbližším
veřejném zasedání.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice neschvaluje využítí předkupního práva ke st. p. č.
35 a na ni stojící budově čp. 61 (prodejna potravin), které nabízí
zástupce majitele advokát JUDr. Pavel Průša, Klášterní 92, 583 01
Chotěboř.
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 paní Aleně Kopecké, Havlovice č.p.215 za instalaci
tepelného čerpadla v domě č.p.215.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5 000Kč paní Aleně Kopecké, Havlovice č.p. 215 za provedenou instalaci
tepelného čerpadla.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

5. Projednala Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.(IE-12-2006051/VB/15) mezi ČEZ
Distribuce a.s. a obcí Havlovice. Z žádostí souhlasí a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č.(IE-12-2006051/VB/15) mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí
Havlovice
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

6. Seznámila se s obsahem návrhu Havlovického kalendáře na rok 2017. S obsahem
souhlasí a rozhodla o výrobě 700 ks. Jedná se o kalendář s dobovými fotografiemi a
pohlednicemi z naší obce. Kalendáře budou prodávány na OÚ za cenu 50Kč/ks.
Rada pověřuje starostu zajištěním výroby kalednářů.
Návrh usnesení :
Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem Havlovického kalendáře na rok
2017. Rozhodla o výrobě 700ks a prodejní ceně 50Kč/ks.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdrž. 0

Usnesení bylo schváleno.

V Havlovicích dne 25.10.2016

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

