Obec Havlovice
Zápis
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo
v úterý 19. prosince 2017 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce zahájil 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2017,
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 J. Čepelka a S. Mach. 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: Martin Dvořáček, P. Smékal. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
P.Míl – Navrhnul ověřovatele zápisu L.Čepelkovou.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje ověřovatele zápisu L. Čepelkovou.
Výsledek hlasování:
pro

10

P.Míl, J.Sedláčková, Y.Friebelová, P. Šrámek, P. Jiránek,
J.Řezníček, M.Dvořáček, P. Smékal, J. Kaizr, M.Dvořáček

proti 2

P.Dvořáček, M. Kult

zdrž. 1

L. Čepelková

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje ověřovatele zápisu M. Dvořáčka.
Výsledek hlasování:

pro

12

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

proti 0
zdrž. 1

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. K návrhu programu byl vznesen návrh (Ing. Pavel Dvořáček) na
doplnění a to o bod č.18 Obecně závazná vyhláška. Žádné jiné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje rozšířený program 4. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice.
Výsledek hlasování:
pro 13

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

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. Zpráva o činnosti obce za rok 2017
8. Revokace usnesení
9. Rozpočet obce na rok 2018
10. Finanční plán pro hospodářskou činnost na rok 2018
11. Rozpočet ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2018
12. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2019 a 2020
13. Plán práce obce na rok 2018

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Střednědobý výhled na roky 2019 – 2020
Místní program obnovy vesnice
Podání žádosti do POV 2018
Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce
Obecně závazná vyhláška
Diskuze
Návrh usnesení
Závěr

4. Zřízení návrhové komise
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda Martin
Spielberger, členové J. Kaizr, 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 Spielberger, členové: J. Kaizr, J. Řezníček
Výsledek hlasování:
pro 10

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

proti 0
zdrž. 3

M. Spielberger, J. Řezníček, J. Kaizr

Usnesení bylo schváleno.

5. Kontrola usnesení
Starosta seznámil přítomné s instalací podružného elektroměru do sauny v KD a
řešení nákupu elektrocentrály pro potřeby obce v rámci SOJH. V řešení je několik
možností.
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. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

7. Zpráva o činnosti obce za rok 2017
Starosta přednesl zprávu o činnosti obce za rok 2017. 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.
H. Čápová – Nelíbil se ji způsob oprav spár asfaltové komunikace v obci.
Starosta – Vsvětlil, že 100% to nikdy nebude a oprava stála přibližně 80.000Kč.
P. Míl – Poděkoval za opravu čerpací stanice. Zpochybnil kvalitu fasády a sdělil, že do
výkopů měly být přidány optické kabely.
Starosta – Sdělil, že do výkopů byly položeny především silové kabely.
Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí
8. Revokace usnesení
Starosta obce podal přítomným vysvětlení ke změně definice převedení kompetencí
na radu obce k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými VZZO, které se
projedávalo a schvalovalo na 1. VZZO dne 28.3.2017. Tento návrh vzešel z podnětu
auditorů z krajského úřadu a jeho nové znění je následující: 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 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“. Poté dal možnost
k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s revokací původního usnesení
VZZO ze dne 28.3.2017 v tomto platném znění: „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
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“.
Výsledek hlasování:

pro 8

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

proti 5

J.Sedláčková, L. Čepelková, P. Jiránek, J. Kaizr, P.Míl

zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
9. Rozpočet obce na rok 2018
Starosta obce představil rozpočet obce na rok 2018 (příloha č.3). Z pohledu
příjmových a výdajových položek je tento rozpočet obce považován za schodkový.
Příjmy ve výši 12.279.600,- Kč, výdaje ve výši 13.814.600,- Kč. Vyšší výdaje budou
hrazeny z přebytku hospodaření minulých let. Dále navrhnul, aby závaznými

ukazateli v odvětvovém členění rozpočtové skladby na rok 2018 byly paragrafy
Nakonec dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
L. Čepelková – Zeptala se zda o ropočtové rezervě bude rozhodovat RO.
Starosta – Vysvětlil, že rozpočtové změny do 300.000Kč budou v kompetenci RO. O
částkách nad 300.000Kč bude rozhodovat ZO.
L. Čepelková – Zeptala se, zda v letošním roce byly zakoupeny bedny na posypový
materiál.
Starosta – Odpověděl, že nákup dalších beden je plánován na nadcházející období.
L. Čepelková – Dotázala se na navýšení částky za projektovou dokumentaci na cestu
u bytovek.
Starosta – Vysvětlil, že se jedná o stále stejnou dokumentaci. Firma, která měla
dokumentaci zpracovat, nevykázala žádnou činnost.
J. Sedláčková – Zeptala se na plánované rozšíření křižovatky na Horním konci u
hostince U Lávky.
Starosta – Popsal rozšíření cesty směrem do louky ke Kociánům.
J. Sedláčková – Zeptala se, jak se posuzují žádosti o finanční dotaci na spolkovou
činnost.
Starosta – Odpověděl, že je to vždy na konkrétním požadavku každého spolku, na
jakou akci chtějí případnou dotaci využít.
P. Jiránek – Zeptal se na výdaje OÚ včetně mezd a odvodů zaměstnanců.
Starosta – Odpověděl, že mzdy se řídí dle tabulek.

P. Míl – Vznesl dotaz, zda nebude rozšíření komunikace u dřevěné lávky využíváno k
soukromému parkování aut hostince U Lávky. Dále se zeptal na zvýšení
výdajů za energie zahradního jezírka a na vytápění garáží. Poté na položku
s názvem úhrada sankcí.
Starosta – Odpověděl, že úhrada sankcí je pouze orientační a v případě nevyčerpání
se převede do následujícího období. V případě energií se vychází ze
skutečné spotřeby. Ohledně nájezdu se jedná pouze o rozšíření
komunikace u dřevěné lávky, které má za cíl zpřehlednit vjezd na dřevěný
most, zajistit bezpečnost při svozu a odvozu odpadu.
P. Jiránek – Nesouhlasil s poskytnutím finanční dotace pro nehavlovický spolek Česko
– Moravského folklóru.
Starosta – Vysvětlil, že žádaná částka byla ponížena o 10.000Kč.
P. Jiránek – Navrhnul navýšení příspěvku DAK Havlovice na 20.000Kč.
L. Čepelková – Zeptala se, zda nová cyklostezka počítá se spoluprací s městem
Úpice, nebo Jutou Úpice.
Starosta – nepočítám se spoluprací s městem Úpice ani s Jutou Úpice, cyklostezka
bude uhrazena z rozpočtu obce a dotace/ pokud bude přidělena/.
Cyklostezka má za cíl propojit obě sportoviště, sportovní areál za školou a
nově vzniklý areál Sparty Úpice
Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o
hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2018 dle
návrhu zpracovaného v RO a příloze č.3.

Výsledek hlasování:
pro

8

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

proti 0
zdrž. 5

P. Míl, P. Jiránek, L. Čepelková, J. Sedláčková, J. Kaizr

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby závaznými ukazateli v odvětvovém
členění rozpočtové skladby na rok 2018 byly paragrafy
Výsledek hlasování:
pro

8

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

proti 0
zdrž. 5

P. Míl, P. Jiránek, L. Čepelková, J. Sedláčková, J. Kaizr

Usnesení bylo schváleno.

10. Finanční plán pro hospodářskou činnost na rok 2018
Starosta seznámil přítomné s návrhem finančního plánu pro hospodářskou činnost
obce na rok 2018 (viz příloha č.4). Dále vysvětlil podrobněji některé položky
z oblastí příjmů a výdajů plánovaných na rok 2018. 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 2018 zpracovaného v RO a příloze č.4.
Výsledek hlasování:
pro

8

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

proti 3

P. Míl, P. Jiránek, L. Čepelková

zdrž. 2

J. Sedláčková, J. Kaizr

Usnesení bylo schváleno.

11. Rozpočet ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2018
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2018 (viz
příloha č.5), 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
2018 dle přílohy č.5.
Výsledek hlasování:
pro 13

P. Dvořáček, M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček, Y.Friebelová,
P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek, P. Míl, P. Jiránek, L.
Čepelková, J. Sedláčková, J. Kaizr

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.

12. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2019 - 2020
Starosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Havlovice na
roky 2019 a 2020 (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 střednědobého výhledu ZŠ a MŠ
Havlovice na roky 2019 a 2020 dle přílohy č.6.
Výsledek hlasování:
pro 13

P. Dvořáček, M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček, Y.Friebelová,
P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek, P. Míl, P. Jiránek, L.
Čepelková, J. Sedláčková, J. Kaizr

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
13. Plán práce obce na rok 2018
Starosta obce představil jednotlivé body plánu práce na rok 2018 (příloha č.7).
Vysvětlil jednotlivé plánované druhy prací, které budou prováděny v naší obci. Dále
dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
P. Míl – Navrhnul vybudování hydrantu u kluziště pro potřeby tvorby ledové plochy.

Starosta – Bude hledáno technické řešení, jak tvorbu ledové plochy usnadnit a přitom
neohrozit zásobování obyvatel pitnou vodou.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Starosta obce požádal zastupitelstvo o
hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu práce na rok 2018 dle návrhu
zpracovaného v příloze č.7.
Výsledek hlasování:
pro 13

P. Dvořáček, M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček, Y.Friebelová,
P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek, P. Míl, P. Jiránek, L.
Čepelková, J. Sedláčková, J. Kaizr

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.

14. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Starosta obce představil střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 (příloha
č.8). Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky nebyly
sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2019 - 2020 dle návrhu zpracovaného v příloze č.8.
Výsledek hlasování:
pro 13

P. Dvořáček, M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček, Y.Friebelová,
P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek, P. Míl, P. Jiránek, L.
Čepelková, J. Sedláčková, J. Kaizr

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.

15. Místní program obnovy vesnice
Starosta přednesl jednotlivé body Místního programu obnovy vesnice. Popsal
plánované akce včetně předpokládaných finančních investic (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 Místní program obnovy vesnice na rok 2018
dle přílohy č. 9.
pro

13

P. Dvořáček, M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček, Y.Friebelová,
P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek, P. Míl, P. Jiránek, L.
Čepelková, J. Sedláčková, J. Kaizr

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
16. Podání žádosti do POV 2018
Starosta seznámil přítomné s možností podáni žádosti o dotaci do Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje pro účel 3: Obnova památkového fondu na rok
2018 na akci: „ Oprava zvoničky na st. p.č. 164 v k.ú. Havlovice“. Poté dal možnost
k připomínkám a následné diskuzi.
J. Kaizr – Dotázal se na podmínky získání dotace.
Starosta – Odpověděl, že součástí žádosti musí být stanovisko památkářů.
P. Jiránek – Navrhnul vložení dotačních podmínek na stránky obce.
Žádné další připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o
hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podáni žádosti o dotaci do Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje pro účel 3: Obnova památkového fondu
na rok 2018 na akci: „ Oprava zvoničky na st. p.č. 164 v k.ú. Havlovice“.
pro

13

proti 0

P. Dvořáček, M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček, Y.Friebelová,
P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek, P. Míl, P. Jiránek, L.
Čepelková, J. Sedláčková, J. Kaizr

zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
17. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s novými tabulkovými výměry neuvolněných členů
zastupitelstva, které vstupují v platnost od 1.1.2018. Poté navrhnul zvýšení měsíční
odměny pro neuvolněné zastupitele následovně: měsíční odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.500,- Kč
s platností od 1.1.2018 a měsíční odměnu za výkon funkce člena rady jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3.300,- taktéž s platností od
1.1.2018. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
P. Míl – Dotázal se na výši odměn pro další zastupitele.
Starosta – Připomněl, že ostatní zastupitele si odhlasovali nulové odměny.
P. Jiránek – Zeptal se, zda navýšení odměn je součástí rozpočtu na rok 2018.
Starosta – Odpověděl, že navýšení odměn není součástí rozpočtu.
Žádné další připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o
hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro Martina Kulta za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
8.500,- Kč s platností od 1.1.2018.
pro

7

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

proti 4

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

zdrž. 2

M. Kult, J. Kaizr

Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro Martina Spielbergera za
výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 3.300,- Kč s platností od 1.1.2018.

pro

7

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

proti 4

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

zdrž. 2

M. Spielberger, J. Kaizr

Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro Martina Dvořáčka za
výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 3.300,- Kč s platností od 1.1.2018.
pro

7

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

proti 4

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

zdrž. 2

M.Dvořáček, J. Kaizr

Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro Petra Smékala za výkon
funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
3.300,- Kč s platností od 1.1.2018.
pro

7

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

proti 3

P. Míl, L. Čepelková, J. Sedláčková,

zdrž. 3

P. Smékal, J. Kaizr, P. Jiránek

Usnesení nebylo schváleno.
18. Obecně závazná vyhláška
Starosta seznámil s návrhem obecně závazné vyhlášky 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.10). 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. Starosta obce
požádal zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o vytvoření
společného školského obvodu uzavřenou mezi městem Úpice a obcí
Havlovice.
Výsledek hlasování:
pro 13

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

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
19. Diskuze
Z. Kopecká – Zeptala se, na úpravu komunikace vedoucí k Urnovému háječku
v zimním období.
Starosta – Úpravu komunikací v zimním období se provádí podle plánu zimní údržby.
Přednostně se pluhují nejfrekventovanější komunikace, mezi které spadá i
komunikace k Urnovému háji.
J. Sedláčková – Seznámila přítomné o vstoupení DAK Havlovice do projektu s názvem
Ježíškovi voučata.
H. Čápová – Zeptala se v jakém stavu jsou zapáchající a nepříjemně kouřící komíny
v obci.
Starosta – Odpověděl, že obec pro to udělala maximum a více už budou řeštit
kompetentní orgány při dalších kontrolách.
M. Spielberger – Přiznal, že současný stav ovduší není na požadované úrovni.
P. Jiránek – Zeptal se do kdy se můžou posílat příspěvky do havlovických novin na
rok 2018. Požádal o rozklíčování částky 153.000Kč za škodu způsobenou
zastupitelem J. Čepelkou.
Starosta – Odpověděl, že uzávěrka je 15.ledna 2018. Rozklíčovaná částka bude panu
Jiránkovi zaslána elektronicky v termínu dle jednacího řádu.
P.Jiránek - Požádal o opravu skutečné ceny mostu U Mandle v nápise na pamětním
kameni.

Starosta : Nebude problém odstranit či opravit nápis na pamětním kameni před
mostem až budou splaceny úvěry a tím jištěna skutečná cena.
L. Medek – Poděkoval zastupitelům za poskytnutí finančního daru od obce Havlovice.
Dále panu Jiránkovi vysvětlil jak myslivecký spolek Barchovan funguje.
Poté všechny přítomné pozval na tradiční myslivecký ples, který se v roce
2018 bude konat v KD Havlovice.
Z. Krauz – Zeptal se, kdy budou odvezeny větve před jeho pozemkem.
Starosta – Odpověděl, že to je v plánu do Vánoc.

20. Návrh usnesení
M. Spielberger přečtetl návrh usnesení. Poté byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.

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

Zápis byl vyhotoven dne 26.12.2017

Ing.Pavel Dvořáček
starosta

Martin Kult
místostarosta

Ověřovatelé podpisu:

Mgr. Lenka Čepelková

Martin Dvořáček

