Obec Havlovice
Zápis
ze 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo v
úterý 13. prosince 2016 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích
1.Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce zahájil 5. 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 Ing. Jindřich Kaizr 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, P. Jiránek, 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.
P. Míl – Navrhnul hlasování o návrhu rozpočtu obce na rok 2017 po položkách.
Starosta – Vysvětlil, že hlasovat o rozpočtu se dá pouze jen jako o celku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje program VZZO navržený radou
obce.
Výsledek hlasování:
pro 10

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

proti 0
zdrž. 3

J. Čepelka, L. Čepelková, P. Míl

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. Zpráva o činnosti obce za rok 2016
8. Změna rozpočtu obce č.4/2016
9. Schvalování rozpočtových změn
10. Rozpočet obce na rok 2017
11. Finanční plan pro hospodářskou činnost na rok 2017
12. Plán práce obce na rok 2017
13. Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019
14. Místní program obnovy vesnice
15. Stavba mimo zastavěné území obce
16. Plán financování obnovy obecního vodovodu
17. Diskuze
18. Návrh usnesení
19. Závěr
4. Zřízení návrhové komise
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda Martin
Spielberger, členové S. Mach 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: S. Mach a Jiří
Řezníček.
Výsledek hlasování:
pro 10

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

proti 0
zdrž. 3

M.Spielberger, S. Mach, J. Řezníček

Usnesení bylo schváleno.

5. Kontrola usnesení
Žádné úkoly ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Havlovice nebyly uloženy.
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. Poté dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
7. Zpráva o činnosti obce za rok 2016
Starosta přednesl zprávu o činnosti obce za rok 2016. Zejména vyzdvihl významné
akce, které se podařilo realizovat a jsou významnou a nedílnou chloubou obce. Dále
představil aktivity obce v jednotlivých oblastech, dle plánu práce. Poté dal možnost
k připomínkám a následné diskuzi.
L. Čepelková – Pochválila vánoční výzdobu obce a přemístění hrobu K. Lelkové.
Navrhla doplnění hrobu o vázu nebo mísu na květiny. Dále navrhla
prořez stromů podél cesty vedoucí ke křížku u nářezárny a zeptala se na
opravu cesty k lomu.
Starosta –

Odpověděl, že v případě prořezu se jedná o soukromý pozemek a
vyžaduje to předjednání s vlastníkem pozemku. Oprava komunikace
k lomu nebyla plánována, ale je potřebná a došlo k ní na poslední chvíli.
Přemístění ostatků K. Lelkové bylo projednáno s kameníkem panem
Kociánem a konečná podoba vzájemně odsouhlasena.

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

8. Změna rozpočtu obce č.4/2016
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se změnou rozpočtu č. 4/2016
(příloha č. 3). Upřesnil výdaje a přijmi obce. Poté dal možnost k připomínkám a
následné diskuzi.
L. Čepelková – Navrhla navýšení odměny pro Z. Honzeru na 15.000Kč za zpracování
podkladů knihy s názveh „Havlovice krok za krokem“.
Starosta – Požádal o vyjádření Z. Honzeru.
Z. Honzera – Upřesnil vyplacení odměny od obce.
P. Míl – Navrhnul hlasování o navýšení odměny pro Z. Honzeru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s vyplacením odměny ve výši
15.000Kč pro pana Zdeňka Honzeru za zpracování podkladů kniky
s názvem Havlovice krok za krokem.
Výsledek hlasování:
pro 11

L. Čepelková, P. Dvořáček, M. Kult, M. Dvořáček, P. Smékal,
P. Šrámek, P. Míl, P. Jiránek, M.Spielberger, S. Mach,
J. Řezníček

proti 0
zdrž. 2

Y. Friebelová, J. Čepelka

Usnesení bylo schváleno.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje upravenou změnu rozpočtu obce Havlovice
č.4/2016 ke dni 13.12.2016 dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování:
pro 9

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

proti 0
zdrž. 4

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

Usnesení bylo schváleno.

9. Schvalování rozpočtových změn
Starosta obce přiblížil kontrolu předauditu v obci, který neshledal žádné výrazné
pochybení. Jedinou připomínkou bylo přijmutí částky na financování voleb v tomto
roce a následné přerozdělení mezi členy komise bez předešlého schválení
zastupitelstva. Jedním z možných řešení je přenesení schvalování rozpočtových změn
na Radu obce. Z tohoto důvodu starosta navrhnul hlasování o delegování schvalování
změn rozpočtu na Radu obce. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
L. Čepelková – Podotkla, že pokud zastupitelstvo nebude mít možnost schvalovat
změny, může se rozpustit.
J. Čepelka - Zeptal se, zda existuje písemná verze z předauditu obce a dodal, že
v případě schvalování mimořádných změn nemá problém se sejít.
M. Dvořáček – Zeptal se, zda schvalování rozpočtových změn bude limitováno horní
hranicí částky.
J. Čepelka – Navrhnul odložení schválení na první jednání zastupitelstva v roce 2017.
Starosta -

Odpověděl, že schvalování rozpočtových změn není omezeno částkou a
všechna rozhodnutí by v případě schválení přešla na Radu obce.

Zastupitelstvo obce odkládá tento bod na první jenání zastupitelstva
v roce 2017 .
10. Rozpočet obce na rok 2017
Starosta obce představil rozpočet obce na rok 2017 (příloha č.4). Z pohledu
příjmových a výdajových položek je tento rozpočet obce považován za přebytkový.
Příjmy ve výši 11.018.800,- Kč, výdaje ve výši 10.953.800,- Kč a přebytek ve výši
65.000,- Kč. Ten bude použit na částečné pokrytí splátek úvěrů na most U Mandle,
které činí ročně 465.000,- Kč. Zbytek splátek bude pokryt z přebytku hospodaření
minulých let. Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
L. Čepelková – Vysvětlila postavení k rozpočtu za sdružení zastupitelů Rovnováhy.
P. Jiránek – Zeptal se na rozpočet rekonstrukce sauny.
Starosta - Popsal jednotlivé položky rekonstrukce prostorů sauny.
P. Jiránek – Dotázal se na položku nafta v kapitole rozpočtu doprava.
Starosta – Vysvětlil přítomným, jak se nafta rozpočítává.
J. Čepelka – Zeptal se položku rozpočtu s názvem mzdy za veřejnou zeleň.
Starosta – Vysvětlil, že se jedná o část mzdy obecního zaměstnance.
L. Čepelková – Zeptala se na finanční dar pro ČRS z,s. MO Havlovice.

M. Kult – Podrobně popsal investici do hospodářské budovy MO, která se skládá
z nákladů na opravu střechy budovy a výměny krovů.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet obce na rok 2017 dle
návrhu zpracovaného v RO a příloze č.4.

Výsledek hlasování:
pro

9

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

proti 0
zdrž. 4

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

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby závaznými ukazateli v odvětvovém
členění schváleného rozpočtu na rok 2017 byly paragrafy.
Výsledek hlasování:
pro

13

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

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.

11. Finanční plán pro hospodářskou činnost na rok 2017
Starosta seznámil přítomné s návrhem finančního plánu pro hospodářskou činnost
obce na rok 2017 (viz příloha č.5). Dále vysvětlil podrobněji některé položky
z oblastí příjmů a výdajů plánovaných na rok 2017. Poté dal možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh finančního plánu pro hospodářskou
činnost v roce 2017 zpracovaného v RO a příloze č.5.
Výsledek hlasování:
pro

9

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

proti 0
zdrž. 4

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

Usnesení bylo schváleno.
12. Plán práce obce na rok 2017
Starosta obce představil jednotlivé body plánu práce na rok 2017 (příloha č.6).
Vysvětlil jednotlivé plánované druhy prací, které budou prováděny v naší obci. Dále
dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu práce na rok 2017 dle návrhu
zpracovaného v příloze č.6.
Výsledek hlasování:
pro 9

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

proti 0
zdrž. 4

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

Usnesení bylo schváleno.
13. Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019
Starosta obce představil rozpočtový výhled obce na roky 2018 - 2019 (příloha č.7).
Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky nebyly
sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.
S. Jánošík – Zeptal se na rozšíření o placený sportovní kanál O2 v kabelové televizi.
M. Kult – Vysvětlil, že rozšíření není možné, jelikož poskytovatel tento kanál
neposkytuje pro kabelové televize.

Žádné další připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o
hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 –
2019 dle návrhu zpracovaného v příloze č.7.
Výsledek hlasování:
pro

9

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

proti 0
zdrž. 4

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

Usnesení bylo schváleno.
14. Místní program obnovy vesnice
Starosta přednesl jednotlivé body místního programu obnovy vesnice. Popsal
plánované akce včetně předpokládaných finančních investic (příloha č. 8). Poté dal
možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky nebyly sděleny.
Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje místní program obnovy vesnice na rok 2016
dle přílohy č. 8.
pro

10

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

proti 0
zdrž. 3

J. Čepelka, P. Míl, P. Jiránek

Usnesení bylo schváleno.

15. Stavba mimo zastavěné území obce
Starosta seznámil přítomné s návrhem na umístění stavby rodinného domu paní ing.
Ivany Duchové, Havlovice čp.147 na p.p.č. 398/3 o výměře 2.635 m2 v k.ú.
Havlovice, která se nachází mimo zastavěné území obce (příloha č.9). Poté dal
možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky nebyly sděleny.
Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění stavby rodinného domu paní ing.
Ivany Duchové, Havlovice čp.147 na p.p.č. 398/3 o výměře 2.635 m2 v k.ú.
Havlovice, která se nachází mimo zastavěné území obce dle přílohy č.9.
pro

12

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

proti 0
zdrž. 1

J. Čepelka

Usnesení bylo schváleno.
16. Plán financování obnovy obecního vodovodu
Starosta obce přiblížil přítomným délku a hodnotu obecního vodovodu včetně
úpravny vody. Vysvětlil, že plán financování vychází z majetlové evidence, kterou
obec vlastní. Celkovou částku vydělil 80 lety, což je předpokládaná životnost
vodovodu a výsledkem je roční částka 474. 750Kč, kterou obec bude vkládat do
oprav. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
J. Čepelka – Zeptal se na autora plánu financování vodovodu.
Starosta -

Odpověděl, že plán spracoval společně s Antonínem Šlechtou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán financování obnovy obecního vodovodu
dle přílohy č. 10.
pro

13

proti 0

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

zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
17. Diskuze
L. Čepelková – Upozornila, že v některých částech obce není slyšet obecní rozhlas.
Starosta – Odpověděl, že hlasitost obecního rozhlasu je dána především umístěním
reproduktorů a ideální stav nelze nastavit.
L. Čepelková – Pozvala přítomné na štědrovečerní zpívání koled v kapličce.

18. 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.
19. Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na posledním 5. veřejném
zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2015 a popřál všem přítomným
spokojené Vánoční svátky.

Zápis byl vyhotoven dne 19.12.2016

Ing.Pavel Dvořáček
starosta

Martin Kult
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Petr Smékal

Martin Dvořáček

