Obec Havlovice
Zápis
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo
v pondělí 25. září 2017 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce zahájil 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2017,
uvítal přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č. 2) je přítomno 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva). Předem se omluvili JUDr. P. Jiránek, Ing. J. Kaizr a M. Spielberger.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zapisovatelem byl pověřen místostarosta Martin Kult.
L.Čepelková – Nesouhlasila se zápisem z minulého zastupitelstva a vyjádřila se
k bodu č.6 Zpráva o činnosti rady obce. Žádala dolnění některých vyjádření zejména
starosty obce a správce KD pana Dvořáčka. Zápis dle jejich slov je zkreslený a
požádala ostatní zastupitele o vyjádření.
M. Kult – Vysvětlil, jak zpracovává zápisy z jednání jednotlivých zastupitelstev. Vše je
podloženo hlasovými záznamy.
L. Čepelková – Vyjádřila nesouhlas se zápisem z červnového VZZO.
P.Míl – Vznesl dotaz, zda byl namontován elektroměr do sauny, jak bylo slíbeno.
Starosta – Vysvětlil situaci ohledně podružného elektroměru v sauně a řekl, že má
jiné starosti a že nic takového neslíbil.
M. Kult – Navrhnul zastupitelům, ať vyžadují vložení svých příspěvků do zápisu
z VZZO.
Y.Friebelová – Navrhla zastupitelům připomínkování zápisů v co nejkratší době.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu v tomto složení: Petra Smékal, L. Čepelková. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje ověřovatele zápisu Petra Smékala
a L. Čepelkovou.

Výsledek hlasování:
pro

10

P.Míl, J.Sedláčková, P.Dvořáček, M. Kult, S. Mach, Y.Friebelová,
P. Šrámek, J.Čepelka, J.Řezníček, M.Dvořáček

proti 0
zdrž. 2

P. Smékal, L. Čepelková

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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje program VZZO navržený radou
obce.
Výsledek hlasování:
pro 11

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

proti 0
zdrž. 1

J. Čepelka

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. Dohoda – společný školský obvod
8. Zpráva ředitele školy
9. Diskuze
10. Přehled usnesení
11. Závěr

4. Zřízení návrhové komise
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda Martin Kult,
členové Y. Friebelová, J. 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 Kult, členové: Y. Friebelová, J. Řezníček
Výsledek hlasování:
pro 8

P.Míl, J.Sedláčková, P.Dvořáček, M.Dvořáček, P. Smékal, P.
Šrámek, L. Čepelková, S. Mach

proti 0
zdrž. 4

M. Kult, Y.Friebelová, J. Řezníček, J. Čepelka

Usnesení bylo schváleno.

5. Kontrola usnesení
Starosta seznámil přítomné se zřízením věcného břemene na cestu k obecnímu
vodojemu, které bude zapsánu do katastru nemovitostí. Dále s umístěním ceníku za
pronájem kulturního domu na obecních stránkách.
J. Sedláčková – Nerozumněla rozsahu částek za pronájem bufetu.
Starosta – Vysvětlil, že je to stanoveno dle druhu akce, na kterou je bufet
pronajímán.
J. Čepelka – Zeptal se, zda jsou pronájmy uvedeny v zápisech z RO.
Starosta – Odpověděl, že se vždy předem uzavírá nájemní smlouva.
M. Dvořáček – Dodal, že výše nájmu se odvíjí od rozsahu akce.
J. Sedláčková – Uvítala by zpřesnění částek za jednotlivé pronájmy.
P. Míl – Navrhl řešit pronájem bufetu podobně jako pronájmem kurtů a hřiště TJ
Sokol.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

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.
L. Čepelková – Přečetla v zastoupení za J. Kaizra připomínku, aby v zápisech z RO
byli uváděny všechny cenové nabídky zúčastněných firem.
Starosta – odpověděl, že u zakázek do 200.000Kč se dle schválené směrnice
výběrové řízení neprovádí.
J. Čepelka – Navrhnul hlasování o zveřejnění všech uchazečů poptávkových řízení
včetně cenových nabídek v zápisech z RO.
Starosta – Odpověděl, že hlasování je zbytečné.
P. Míl – Podpořil návrh o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění maximálně tří uchazečů
poptávkových řízení včetně cenových nabídek v zápisech z RO.
Výsledek hlasování:
pro 4

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

proti 6

P. Dvořáček, M. Kult, M. Dvořáček, P. Smékal, S. Mach, J.
Řezníček

zdrž. 2

Y. Friebelová, P.Šrámek

Usnesení nebylo schváleno.
P. Míl – Zeptal se na podrobnosti návrhu odkoupení pozemků firmou Texdan.
Starosta – Vysvětlil záměr obce využít do budoucna tuto parcelu k výstavbě nových
rodinných domů.
J. Čepekla – Dodal, že o žádném záměru nic neví.
D. Švrčina – Vysvětlil jako spolumajitel firmy Texdan záměr odkoupení a plány
výstavby.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

7. Dohoda – společný školský obvod
Starosta seznámil s návrhem dohody o vytvoření společného školského obvodu
spádové základní školy, jejiž činnost vykonává Základní škola Úpice – Lány,
Palackého 793, 542 32 Úpice mezi obcí Havlovice a městem Úpice (viz příloha č.3).
Obě obce se podle § 178 odst.2 školského zákona dohodly vytvořit společný školský
obvod k zajištění plnění povinné školní docházky dětí 5-9 ročníku základní školy. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o vytvoření společného školského
obvodu uzavřenou mezi městem Úpice a obcí Havlovice.
Výsledek hlasování:
pro 12

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

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.

8. Zpráva ředitele školy
Mgr. Jaroslav Balcar představil nejprve kapacity ZŠ a MŠ Havlovice, poté přiblížil
jednotlivé aktivity během celého roku. Označil atmosféru mezi učiteli v obou
institucích za přátelskou. Závěrem uvedl finanční částky za práce při rekonstrukcích a
nákupech vybavení do kuchyně. Poté dal prostor k diskuzi. Žádné dotazy nebyly
vzneseny.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
9. Diskuze
Starosta – Upozornil přítomné na výstavu diplomů, medailí a pohárů v prostorech KD,
které naši zástupci klubu důchodců získali na pátých sportovních hrách v Borohrádku.
Touto cestou jim poděkoval. Seznámil se zahájením sauny ve středu 18.10.2017
V pondělí 16.10.2017 proběhne den otevřených dveří nově zrekonstruovaných
prostor sauny. Pozval na vzpomínkový večer ve čtvrtek 23.11.2017, věnovaný malíři
V. Pokornému ze Svobodného. Na závěr přiblížil stav zeleně v Urnovém háječku po
srpnovém DERECHU a přislíbil opravu 8 poškozených hrobů na náklady obce.

J. Čepelka – Požádal o uříznutí kovového kolíku v urnovém háječku.
Starosta – Přislíbil uříznutí kolíku a uvedl, že v porovnání se škodami, které napáchal
velmi silný vítr na hrobech a stromech v urnovém háji se jedná o zanedbatelnou věc.
H.Čápová – Zeptala se, zda je je kácení stromů v urnovém háječku ukončeno.
Starosta – Odpověděl, že na dokončovacích pracích se stále pracuje.
H. Čápová – Navrhla pokácení tůje u hrobu Čepelkových.
L. Čepelková – Souhlasila s H. Čápovou a dále položila otázku od občanů, zda se zbylé
vzrostlé stromy v urnovém háji budou kácet.
Starosta – Nebudou, po konzultaci s panem Semerákem jsou v dobrém stavu.
L. Čepelková – Řekla, že jí to je jedno a zeptala se, kdo zakoupí novou výsadbu. Poté
nesouhlasila s nepokácením mladé lípy, která v urnovém háječku roste.
Starosta – Popsal postup při kácení, který konzultoval s J. Semerákem, správcem
obecních lesů.
L. Čepelková – Přednesla dotaz od spoluobčanů, týkají se špatně fungujících
televizních kanálů v kabelové televizi.
M. Kult – Vysvětlil současný stav kabelové televize. Popsal závady v posledních třech
měsících. Kostičkování obrazu je příčina slabého analogového signálu. Důvodem byla
poškozená televizní karta, kterou pan Dohnal vyměnil. Občané platí 1.500 Kč ročně
za příjem kabelové televize a tato částka odpovídá kvalitě obrazu.
L. Čepelková – Požádala o stanovení pevných termínů VZZO.
Starosta – Vysvětlil, že pevné termíny zastupitelstev nelze určit na rok dopředu.
P. Míl – Požádal o řešení nelichotivé situace ohledně kontejneru na odpad v Muchově.
Dále navrhl posunutí kontejneru o 50m směrem od silnice.
L. Medek – Navrnul vyříkání si problémů mezi zastupiteli předem na uzavřeném
zastupitelstvu.
J. Sedláčková – Odpověděla, že VZZO je především pro občany, a proto se také dělá.
P. Míl – Navrhnul opravy chodníku na mostě ve vsi.
Starosta – Přislíbil opravu poškozeného chodníku.
J. Čepelka – Zeptal se na částku 10 000 za obnovení dodávky vody v obci po velmi
silném větru v srpnu. Poté navrhnul zakoupení elektrocentrály pro elektromotory
v čerpací stanici.
Starosta – Odpověděl, že výběrem vhodné elektrocentrály se bude zabývat RO.

V. Míl – Pozval přítomné na divadelní představení pro děti, které odehraje místní
divadelní spolek dne 9.12. Poté požádal o bezplatný pronájem KD.
Starosta – Předběžně přislíbil bezplatný pronájem KD v tento termín.
10. Přehled usnesení
Starosta obce přečetl přehled usnesení. Poté byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

11. Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na třetím veřejném
zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2017.

Zápis byl vyhotoven dne 2.10.2017

Ing.Pavel Dvořáček
starosta

Martin Kult
místostarosta

Ověřovatelé podpisu:
Petr Smékal

Mgr. Lenka Čepelková

