Obec Havlovice
Zápis
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo v
úterý 27. září 2016 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích
1.Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce zahájil 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2016,
uvítal přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) je přítomno 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva). Předem se omluvili JUDr. Petr Jiránek a Jana Sedláčková.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zapisovatelem byl pověřen místostarosta Martin Kult.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu v tomto složení: Martina Dvořáček, Petra Smékal.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Starosta požádal přítomné zastupitele
o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje ověřovatele zápisu Martina
Dvořáčka a Petra Smékala.
Výsledek hlasování:
pro 11

M. Spielberger, S. Mach,Y. Friebelová, P. Dvořáček
J. Řezníček, P. Šrámek, J. Čepelka, J. Kaizr, L. Čepelková,
M. Kult, P. Míl

proti 0
zdrž. 2

P. Smékal, M.Dvořáček

Usnesení bylo schváleno.
3. Program zasedání
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva (příloha č.1)

a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo. Starosta požádal přítomné zastupitele o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje program VZZO navržený radou
obce.
Výsledek hlasování:
pro 13

J. Čepelka, J. Kaizr, L. Čepelková, P. Dvořáček, M. Kult,
M. Spielberger, M. Dvořáček, Y. Friebelová, P. Smékal,
J. Řezníček, P. Šrámek, P. Míl, S. Mach

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Program zasedání
4. Zřízení návrhové komise
5. Kontrola usnesení
6. Zpráva o činnosti rady obce
7. Změna rozpočtu obce č.3/2016
8. Stavba rodinného domu mimo zastavěné území obce
9. Odkoupení pozemku
10. Diskuze
11. Návrh usnesení
12. Závěr
4. Zřízení návrhové komise
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda Martin
Spielberger, členové ing. J.Kaizr a Jiří Řezníček. Jiný návrh podán nebyl. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí se zřízením návrhové komise
v tomto složení: předseda Martin Spielberger, členové: J. Kaizr a Jiří
Řezníček.

Výsledek hlasování:
pro 10

L. Čepelková, S. Mach, P. Dvořáček, M. Kult, M. Dvořáček,
Y. Friebelová, P. Smékal, P. Šrámek, J. Čepelka, P. Míl

proti 0
zdrž. 3

M.Spielberger, J. Kaizr, J. Řezníček

Usnesení bylo schváleno.

5. Kontrola usnesení
Starosta obce seznámil přítomné s podpisem smluv ohledně odkoupení a směny
pozemků pod chodníky v obci. Některé smlouvy s Královéhradeckým krajem ještě
šekají na schválení zastupitelstvem kraje.
6. Zpráva o činnosti rady obce
Místostarosta obce přečetl podstatnou část zpráv z jednotlivých jednání Rady obce
Havlovice v období od posledního veřejného zasedání a dal prostor k připomínkám a
následné diskuzi.
J. Čepelka – Zeptal se na podrobnosti ohledně vrtu u pana Grni a paní Kociánové.
Starosta – Vysvětlil důvody poskytnutí daru ve výši 20.000Kč.
P. Míl – Vyslovil nesouhlas s poskytovaným darem.
M. Kult – Přiblížil situaci žadatelů, kdy si pitnou vodu musí dovážet v plastových
barelech.
J. Čepelka – Požádal o zaslání výpisu denních průtoků pitné vody z obecního
vodojemu.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
7. Změna rozpočtu obce č.3/2016
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se změnou rozpočtu obce č. 3/2016
(příloha č. 3). Upřesnil výdaje a přijmi obce. Poté dal možnost k připomínkám a
následné diskuzi.
P. Míl – Navrhnul hlasování po jednotlivých položkách.
Starosta – Odpověděl, že v minulosti se změny rozpočtu schvalovaly jako celek a
nevidí důvod, proč by tomu mělo být nyní jinak.

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje hlasování změny rozpočtu obce Havlovice
č.3/2016 po jednotlivých položkách.

Výsledek hlasování:
pro 4

J. Čepelka, L. Čepelková, P. Míl, J. Kaizr

proti 9

P. Dvořáček, M. Kult, M. Dvořáček, S. Mach, Y. Friebelová,
P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger

zdrž. 0
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce Havlovice č.3/2016
ke dni 27.9.2016 dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování:
pro 9

P. Dvořáček, M. Kult, M. Dvořáček, S. Mach, Y. Friebelová,
P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger

proti 1

P. Míl

zdrž. 3

J. Čepelka, L. Čepelková, J. Kaizr

Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce vysvětlil přítomný účetní přesuny mezi položkami rozpočtu k 30.9.2016
(příloha č.4). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje přesun mezi položkami rozpočtu
k 30.9.2016 dle přílohy č.4.
Výsledek hlasování:
pro 11

J. Kaizr, L. Čepelková, P. Dvořáček, M. Kult, M. Spielberger,
M. Dvořáček, Y. Friebelová, P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek,
S. Mach

proti 0
zdrž. 2

J. Čepelka, P. Míl

Usnesení bylo schváleno.
8. Stavba rodinného domu mimo zastavěné území obce
Starosta seznámil přitomné s umístěním stavby rodinného domu pana Milana Vodičky
ml., Havlovice č.p. 180 na p.p.č. 1200/3 v k.ú. Havlovice, která se nachází mimo
zastavěné území obce ( příloha č.5). Poté byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje umístění stavby rodinného domu
pana Milana Vodičky ml., Havlovice č.p. 180 na p.p.č. 1200/3 v k.ú.
Havlovice, která se nachází mimo zastavěné území obce dle přílohy č.5.
Výsledek hlasování:
pro 13

J. Kaizr, L. Čepelková, P. Dvořáček, M. Kult, M. Spielberger,
M. Dvořáček, Y. Friebelová, P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek,
S. Mach, J. Čepelka, P. Míl

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
9. Odkoupení pozemku
Starosta seznámil přitomné s návrhem na odkoupení pozemku p.p.č.1434/1 v k.ú.
Havlovice o výměře 1529m3, vedeném v katastru nemovitosti jako ostatní plocha,
ostatní komunikace, od paní Jaroslavy Marešové, Dvořákova 2118, Benešov a od Mgr.
Kateřiny Kosinkové, Červená Hora č.p. 42 za cenu 2Kč/m2. Poté byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
J. Jansa – Požádal o zapsání věcného břemene, které se k tomuto pozemku vztahuje.
Starosta – Vysvětlil, že převod věcného břemene je automaticky dán zákonem.
J. Jansa – Přesto požadoval zapsání do kupní smlouvy.
Starosta – Přislíbil projednání s právníkem, který bude smlouvu připravovat.

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje odkoupení pozemku p.p.č.1434/1
v k.ú. Havlovice o výměře 1529m3, vedeném v katastru nemovitosti jako
ostatní plocha, ostatní komunikace, od paní Jaroslavy Marešové,
Dvořákova 2118, Benešov a od Mgr. Kateřiny Kosinkové, Červená Hora
č.p. 42 za cenu 2Kč/m2.

Výsledek hlasování:
pro 13

J. Kaizr, L. Čepelková, P. Dvořáček, M. Kult, M. Spielberger,
M. Dvořáček, Y. Friebelová, P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek,
S. Mach, J. Čepelka, P. Míl

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Diskuze
Starosta – Poděkoval panu Miloši Toholovi za jeho přínos pro obec, který na vlastní
žádost ukončil aktivní činnost ve funkci správce sportovního areálu. Poté poděkoval
Zdeňku Honzerovi za námět a zpracování knihy s názvem „Krok za krokem“.
Spoluobčané si budou moci knihu zakoupit koncem října na OÚ. Dále seznámil
přítomné s přípravou obecního kalendáře na rok 2017 složeného z dobových
fotografií. Nakonec pozval na setkání u nově zrekonstruovaného křížku v obci dne
4.října 2016 od 17 hodin.
L. Čepelková – Pochválila rekonstrukci křížku a zároveň upozornila na nevhodné
umístění v obci. Dále se dotázala, zda Rada obce nepřehodnotila své stanovisko
ohledně rozdělování příspěvků za získání kotlíkové dotace.
Starosta – Vysvětlil, že každá historická památka má v obci své místo, a proto není
důvod křížek někam stěhovat. Ohledně rozdělování financí za úspěšné získání
kotlíkové dotace rada své stanovisko nezměnila.
L. Čepelková – Zeptala se, kolik spoluobčanů využívá služeb pečovatelské služby
Úpice.
Starosta – Odpověděl, že na OÚ zatím nikdo žádost nepodal.
P. Míl – Požádal o zaslání seznamu všech spoluobčanů v důchodovém věku.

H. Čápová – Dodala, že spoluobčané v obci nemají o pečovatelské služby zájem.
Z. Šimsa – Požádal o objasnění kontroly hospodaření u klubu důchodců.
M. Spielberger – Vysvětlil podstatu kontroly, která měla být spíše poradenskou akcí
s cílem zlepšit některé nedostatky ve vedení účetnictví.
P. Míl – Nesouhlasil s provedenou kontrolou finančního výboru.
L. Medek – Požádal přítomné o ukončení diskuze nad tímto tématem.
M. Merxbauerová – Objasnila přítomným průběh jednání s finančním výborem.
Z. Honzera – Zeptal se, jak to vypadá s odklizením stavební sutě zbouraného domu
na okraji obce. Poté zda se plánuje oprava cesty směrem na Picimberk a kolem
rybníka. Dále navrhnul bezdrátový obecní rozhlas.
Starosta – Přislíbil jednání s majitelem na odklizení stavební sutě. Ohledně zakoupení
bezdrátového rozhlasu obec neuvažuje. Oprava obou cest je naplánovaná na příští
rok.
L. Čepelková – Požadovala zapsání informace ohledně odklízení nánosu bahna v části
obce u Horáků. Soukromý zemědělec pan Horák s úklidem souhlasí.
V. Míl – Představil přítomným oživení ochotnického divadla v obci. Poté seznámil
s plánovanou výstavou na sále KD a požádal zastupitele o bezplatný pronájem KD.
Starosta – Přislíbil bezplatný pronájem KD a schválení na nejbližším jednání Rady
obce.
J. Čepelka – Požadoval rozšíření dopravních zrcadel v obci, poté navrnhnul zavedení
týdenního svozu komunálního odpadu a nakonec nesouhlasil se změnou termínu
4.VZZO Havlovice.

11. Návrh usnesení
Starosta obce pověřil Martina Spielbergera přečtením přehledu návrhu usnesení. Poté
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
jiné stanovisko sděleno nebylo.
12. Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na 4. veřejném zasedání
zastupitelstva obce Havlovice v roce 2016.

Zápis byl vyhotoven dne 3.10.2016

Ing.Pavel Dvořáček
starosta

Martin Kult
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Petr Smékal

Martin Dvořáček

