Obec Havlovice
Zápis
z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo
v úterý 11. prosince 2018 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích
1.Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce zahájil 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2018,
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 Mgr. Václava Balcarová, P. Míl a M. Spielberger.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zapisovatelem byl pověřen místostarosta Martin Kult.
2. Slib nového člena zastupitelstva
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva pány Jiřího Kopeckého a Josefa Friebela ke složení slibu. Před složením
slibu starosta upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Havlovice a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ A jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Noví
členové zastupitelstva pánové Jiří Kopecký a Josef Friebel neodmítli složit slib ani
nesložili slib s výhradou.
3. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu v tomto složení: Martin Dvořáček a Stanislav
Mach. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje ověřovatele zápisu Martina
Dvořáčka a Stanislava Macha.
Výsledek hlasování:

pro

10

P.Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, J.Čepelka,P. Smékal, S.
Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký, J. Friebel, M. Vodička

proti 0
zdrž. 2

M. Dvořáček a S. Mach

Usnesení bylo schváleno.
4. 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.
J. Friebel – Navrhnul doplnění programu o body:
Č.20 – Rozšíření členů výborů a komisí ze 3 na 5
Č.21 – Úprava místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Č.22 – Stanovení komise na určení četnosti svozu komunálního odpadu
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje rozšířený program 4. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice.
Výsledek hlasování:
pro

12

P.Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, J.Čepelka,P. Smékal, S.
Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký, J. Friebel, M. Vodička, M.
Dvořáček a S. Mach

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Složení slibu nových zastupitelů
Volba ověřovatelů zápisu
Program zasedání
Zřízení návrhové komise
Kontrola usnesení

7. Zpráva o činnosti rady obce
8. Zpráva o činnosti obce za rok 2018
9. Odkoupení nemovitostí
10. Dopravní automobil – výběr dodavatele
11. Rozpočtové opatření č.14/2018
12. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2019
13. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2020 a 2021
14. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
15. Plán práce obce na rok 2019
16. Finanční plan pro hospodářskou činnost obce na rok 2019
17. Střednědobý výhled obce na roky 2020 a 2021
18. Místní program obnovy vesnice
19. Žádost o dotaci na MMR
20. Rozšíření členů výborů a komisí ze 3 na 5
21. Úprava místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
22. Stanovení komise na určení četnosti svozu komunálního odpadu
23. Diskuze
24. Přehled usnesení
25. Závěr
5. Zřízení návrhové komise
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda Petr Smékal,
členové Pavel Šrámek a Milan Vodička. 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 Petr Smékal, členové: Pavel Šrámek a Milan
Vodička.
Výsledek hlasování:
pro 9

P.Dvořáček, M. Kult,J.Čepelka,S. Hánlová, D. Švrčina, J.
Kopecký, J. Friebel,M. Dvořáček a S. Mach

proti 0
zdrž. 3

P. Smékal, P. Šrámek, M. Vodička

Usnesení bylo schváleno.

6. Kontrola usnesení
Z posledního jednání zastupitelstva nevzniknul žádný úkol.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

7. 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. Friebel– Rozporoval výši odměn pro předsedy komisí.
Starosta – Odpověděl, že odměny jsou v naprostém pořádku.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
8. Zpráva o činnosti obce za rok 2018
Starosta přednesl zprávu o činnosti obce za rok 2018. 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.
J. Čepelka – Zeptal se na rekonstrukci části nového vodovodu, zda je trasa vedena
v souběhu s původním vodovodem. Dále se zeptal, z jakého důvodu se neřeší
stavební povolení na rekonstrukci mostu ve vsi.
Starosta – Vysvětlil, že nová trasa vodovodu je v souběhu se starým a stavební
povolení na rekonstrukci mostu se prodlužuje z důvodu dořešení zábradlí mostu a
kabelu O2.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí
9. Odkoupení nemovitosti
Starosta obce seznámil přítomné s odkoupením nemovitostí zapsaných na LV č. 155
pro KÚ Havlovice:
st.p. č. 36 o výměře 658 m2 jejíž součástí je dům č.p. 59
st.p.č. 304 o výměře 185 m2 jejíž součástí je zemědělská stavba
p.p.č. 1280/1, ostatní plocha, o výměře 2305 m2
p.p.č. 1281/1, zahrada, o výměře 464 m2
p.p.č. 1276, trvalý travní porost, o výměře 2375 m2
p.p.č. 1279, trvalý travní porost, o výměře 1159 m2

od pana Abrahama Hendricuse Koola, bytem Oude Leedeweg 59, 2641 NM Pijnacker,
Nizozemské království do vlastnictví obce Havlovice za cenu 1.164.000,-Kč dle kupní
smlouvy (viz příloha č.3). Dále dal možnost k připomínkám v následné diskuzi.
J. Čepelka – Upozornil, že tato investice nebyla v programu plánu práce ani
v investicích obce na rok 2018. Z tohoto důvodu nebude hlasovat pro odkoupení.
J.Friebel – Navrhnul na části těchto pozemků vytvořit startovací byty s bezbariérovým
přístupem pro seniory.
Starosta – Odpověděl, že v současné době je předčasné se bavit nad využitím
pozemků.
P. Řezníček– Zeptal se, jak to vypadá s příjezdovou cestou k těmto pozemkům.
Starosta – Odpověděl, že příjezdová cesta byla konzultována s projektantem a její
rozměry jsou naprosto v pořádku.
J. Kábrt – Zeptal se na rozpočet na demolici staveb.
Starosta – Odpověděl, že demoliční rozpočet je odhadován na 1.000 000Kč – 1.500
000Kč.
H. Čápová – Zeptala se, zda se počítá s parkovištěm pro TJ Sokol.
Starosta – Odpověděl, že s parkovištěm se počítá.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení nemovitostí zapsaných na LV č.
155 pro KÚ Havlovice dle přílohy č.3 :
st.p. č. 36 o výměře 658 m2 jejíž součástí je dům č.p. 59
st.p.č. 304 o výměře 185 m2 jejíž součástí je zemědělská stavba
p.p.č. 1280/1, ostatní plocha, o výměře 2305 m2
p.p.č. 1281/1, zahrada, o výměře 464 m2
p.p.č. 1276, trvalý travní porost, o výměře 2375 m2
p.p.č. 1279, trvalý travní porost, o výměře 1159 m2
Výsledek hlasování:
pro 10

P.Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, J. Friebel, M. Vodička, M. Dvořáček a S. Mach

proti 1

J. Čepelka

zdrž. 1

J. Kopecký

Usnesení bylo schváleno.
10. Dopravní automobil – výběr dodavatele
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení ve veřejné
zakázce malého rozsahu na dodávku „DA pro evakuaci a nouzové zásobování
obyvatel obce Havlovice a okolí“. Vítězem výběrového řízení se stala firma KOBIT,
spol.s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, která podala ekonomicky nejvýhodnější
nabídku ve výši 1 728 727,-Kč včetně DPH (viz příloha č.4). Poté dal prostor
k diskuzi. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Starosta obce požádal zastupitelstvo o
hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vítězem poptávkového řízení ve veřejné
zakázce malého rozsahu na dodávku „DA pro evakuaci a nouzové
zásobování obyvatel obce Havlovice a okolí“ firmu KOBIT, spol. s r.o.,
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, která podala ekonomicky nejvýhodnější
nabídku ve výši 1 728 727,-Kč včetně DPH dle přílohy č.4.
Výsledek hlasování:
pro 12

P. Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, J.Čepelka,P. Smékal, S.
Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký, J. Friebel, M. Vodička, M.
Dvořáček a S. Mach

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
11. Rozpočtové opatření č.14/2018
Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtového opatření
č.14/2018 (příloha č.5). Dále dal možnost k připomínkám v následné diskuzi.
J. Friebel – Zeptal se, jakým způsobem se bude řešit bankovní převod v případě
koupě pozemků od zahraničního klienta.
Starosta – Vysvětlil, že v tomto případě se jedná o aktuální stav kurzu banky
v momentě převodu. Dále vysvětlil, jakým způsobem bude převod plateb proveden.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.14/2018 dle přílohy
č.5.
Výsledek hlasování:
pro 10

P. Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, J. Friebel, M. Vodička, M. Dvořáček a S. Mach

proti 1

J. Čepelka

zdrž. 1

J. Kopecký

Usnesení bylo schváleno.
12. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2019 (viz
příloha č.6), který zpracoval ředitel ZŠ a MŠ Havlovice. Poté dal možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok
2019 dle přílohy č.6.
Výsledek hlasování:
pro 12

P.Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, J.Čepelka,P. Smékal, S.
Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký, J. Friebel, M. Vodička, M.
Dvořáček a S. Mach

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
13. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2020 a 2021
Starosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Havlovice na
roky 2020 a 2021 (viz příloha č.7), který zpracoval ředitel ZŠ a MŠ Havlovice. Poté
dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ
Havlovice na roky 2020 a 2021 dle přílohy č.7.
Výsledek hlasování:
pro 12

P.Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, J.Čepelka,P. Smékal, S.
Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký, J. Friebel, M. Vodička, M.
Dvořáček a S. Mach

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.

14. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Starosta obce představil návrh rozpočtu obce na rok 2019 (příloha č.8). Z pohledu
příjmových a výdajových položek je tento rozpočet obce považován za schodkový.
Příjmy ve výši 15.288.000,- Kč, výdaje ve výši 17.823.000,- Kč. Vyšší výdaje budou
hrazeny z přebytku hospodaření minulých let. Dále navrhnul, aby závaznými

ukazateli v odvětvovém členění rozpočtové skladby na rok 2019 byly paragrafy.
Nakonec dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
J. Čepelka – Zeptal se na částku 10.000Kč pro úhradu sankcí.
Starosta – Odpověděl, že v případě sankcí na jeho osobu je škoda hrazena z jeho
pojištění.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2019 dle
přílohy č.8.
Výsledek hlasování:
pro

9

P.Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, M. Vodička, M. Dvořáček a S. Mach

proti 1

J. Kopecký

zdrž. 2

J. Friebel, J.Čepelka

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby závaznými ukazateli v odvětvovém
členění rozpočtové skladby na rok 2019 byly paragrafy.
Výsledek hlasování:
pro

9

P. Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, M. Dvořáček,S. Mach, J. Kopecký

proti 2

M. Vodička, J. Friebel

zdrž. 1

J. Čepelka

Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce představil návrh, aby v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly na radu
obce pro celé volební období 2018 – 2022 převedeny kompetence k provádění
rozpočtových opatření na straně příjmů i výdajů do výše 300.000,- Kč a zároveň, aby
na radu obce byly převedeny kompetence k provádění rozpočtových opatření
v případě přijetí dotace, u kterých zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí
dotace bez omezení výše“. Nakonec dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
M. Vodička – Navrhnul částku snížit na 100.000Kč.
J. Friebel – Navrhnul oddělení obou částek a hlasování o každé zvlášť.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly
na radu obce pro celé volební období 2018 – 2022 převedeny kompetence
k provádění rozpočtových opatření v případě přijetí dotace, u kterých
zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace bez omezení
výše“.
Výsledek hlasování:
pro

10

P. Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach, J. Friebel

proti 0
zdrž. 2

J. Čepelka, , J. Kopecký

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly
na radu obce pro celé volební období 2018 – 2022 převedeny kompetence
k provádění rozpočtových opatření na straně příjmů i výdajů do výše
100.000,- Kč „
Výsledek hlasování:
pro

1

proti 9
zdrž. 2

M. Vodička
P. Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina,M. Dvořáček, S. Mach, J. Friebel
J. Čepelka, , J. Kopecký

Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly
na radu obce pro celé volební období 2018 – 2022 převedeny kompetence
k provádění rozpočtových opatření na straně příjmů i výdajů do výše
300.000,- Kč
Výsledek hlasování:
pro

8

P. Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach

proti 2

M. Vodička, J. Friebel

zdrž. 2

J. Čepelka, J. Kopecký

Usnesení bylo schváleno.
15. Plán práce obce na rok 2019
Starosta obce představil jednotlivé body plánu práce na rok 2019 (příloha č.9).
Vysvětlil jednotlivé plánované druhy prací, které budou prováděny v naší obci. Dále
dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
J, Friebel – Navrhnul opravu opěrné zdi v Habřině. Poté navrhnul odpočinkovou
lavičku u KD pro občany čekající na prodej jablek od ovocnářů z Dolan.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu práce na rok 2019 dle návrhu
zpracovaného v příloze č.9.
Výsledek hlasování:
pro

9

P. Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička

proti 1

J. Čepelka

zdrž. 2

J. Friebel, J. Kopecký

Usnesení bylo schváleno.

16. Finanční plán pro hospodářskou činnost obce na rok 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem finančního plánu pro hospodářskou činnost
obce na rok 2019 (viz příloha č.10). Dále vysvětlil podrobněji některé položky
z oblastí příjmů a výdajů plánovaných na rok 2019. Poté dal možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Starosta
obce požádal zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh finančního plánu pro hospodářskou
činnost v roce 2019 dle přílohy č.10.
Výsledek hlasování:
pro

11

proti 1

P. Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, J. Friebel, J.
Kopecký
J. Čepelka

zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
17. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021
Starosta obce představil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021
(příloha č.11 a 12). Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné
připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 2021 dle návrhu zpracovaného v přílohách č.11 a 12.
Výsledek hlasování:
pro 10

P. Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, J. Kopecký

proti 0
zdrž. 2

J. Friebel, J. Čepelka

Usnesení bylo schváleno.

18. Místní program obnovy vesnice
Starosta přednesl jednotlivé body Místního programu obnovy vesnice. Popsal
plánované akce včetně předpokládaných finančních investic (příloha č. 13). 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 2019
dle přílohy č. 13.
pro

9

proti 1
zdrž. 0

P. Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička
J. Čepelka
J. Friebel, J. Kopecký

Usnesení bylo schváleno.
19. Žádost o dotaci na MMR
Starosta seznámil s podáním žádosti o dotaci na MMR ČR do podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova do dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací
na akci „ Oprava MK U bytovek“. Dále dal možnost k připomínkám a následné
diskuzi. Žádné připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o
hlasování.
Výsledek hlasování:

pro 12

P.Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, J.Čepelka,P. Smékal, S.
Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký, J. Friebel, M. Vodička, M.
Dvořáček a S. Mach

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
20. Rozšíření členů výborů a komisí ze 3 na 5

J. Friebel navrhnul naýšení členů výborů a komisí ze 3 na 5 zejména z řad hnutí
nezávislích kandidátů sdružení Rovnováha. Žádné připomínky nebyly sděleny.
Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.
Výsledek hlasování:
pro 4

J. Kopecký, J. Friebel, M. Vodička, J. Čepelka

proti 8

P.Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek,,P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, , M.Dvořáček, S. Mach

zdrž. 0
Usnesení nebylo schváleno.
21. Úprava místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

J. Friebel navrhnul zrušení Obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o stanovení místního
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Žádné připomínky nebyly sděleny.
Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.

Výsledek hlasování:
pro

3

M. Vodička, J.Čepelka, J. Friebel,

proti 8

P.Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, M. Dvořáček a S. Mach

zdrž. 1

J. Kopecký

Usnesení nebylo schváleno
22. Utvoření komise k posouzení četnosti svozu TKO
J. Friebel navrhnul utvoření komise k posouzení četnosti svozu TKO. Žádné
připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.

Výsledek hlasování:
pro

2

M. Vodička, J. Friebel,

proti 8

P.Dvořáček, M. Kult, P. Šrámek, P. Smékal, S. Hánlová, D.
Švrčina, M. Dvořáček a S. Mach

zdrž. 2

J. Kopecký, J.Čepelka

Usnesení nebylo schváleno

23. Diskuze
H, Čápová – Navrhla zvýšení ceny za hodinu saunování.
J.Sedláčkovvá – Upřesnila odstoupení z funkce členky zastupitelstva.
M. Tohola – Souhlasil s tříděním odpadu a navrhnul výpomoc z řad občanů z úřadu
práce.
23. Přehled usnesení
Starosta obce přečetl přehled usnesení. Poté byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.

24. Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na čtvrtém veřejném
zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2018.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 12. 2018

Ing.Pavel Dvořáček
starosta

Martin Kult
místostarosta

Ověřovatelé podpisu:
Stanislav Mach

Martin Dvořáček

