Obec Havlovice
Zápis
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo
v úterý 27. června 2017 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce zahájil 2. 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 omluvila JUDr. P. Jiránek, J.Řezníček, Ing. J. Kaizr.
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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje ověřovatele zápisu Martina
Dvořáčka a Petra Smékala.
Výsledek hlasování:
pro

10

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

proti 0
zdrž. 2

M. Dvořáček a P. Smékal

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, M, Spielberger, 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. Účetní závěrka obce za rok 2016
8. Závěrečný účet obce za rok 2016
9. Závěrečný účet SOJH za rok 2016
10. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
11. Zpráva o činnosti obce za 1.pololetí 2017
12. Diskuze
13. Návrh usnesení
14. Závěr
4. Zřízení návrhové komise
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda Martin
Spielberger, členové Y. Friebelová, S. Mach. 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: Y. Friebelová,
S. Mach
Výsledek hlasování:

pro 8

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

proti 0
zdrž. 4

M.Spielberger, S. Mach, Y.Friebelová, J. Čepelka

Usnesení bylo schváleno.

5. Kontrola usnesení
Z posledního jednání zastupitelstva nevzniknul žádný úkol.
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 – Z důvodu nepřítomnosti na posledním VZZO požadadovala po P.
Šrámkovi vysvětlení přenesení některých kometencí ze zastupitelstva na Radu obce.
Konkrétně se jednalo o schválení finanční částky 300 000Kč, kde ji není jasné zda se
jedná o jednorázovou částku nebo částku za období mezi zastupitelstvi.
P. Šrámek – Odpověděl, že se jedná o jednorázovou částku.
L. Čepelková – Dodala, že se ji nelíbí investice do rekonstrukcí cest, osvícení lávky na
horním konci a socha vodníka u školy.
Starosta – Upravil některé výroky L. Čepelkové a připomněl, že všechny finanční
částky na tyto investice byly schváleny na předešlých zastupitelstvech.
P. Míl – Požadoval zveřejnění finančních částek za veřejné zakázky v zápisech z RO.
Poté se zeptal na výši finanční částky za projektovou dokumentaci na cestu u
bytovek.
Starosta – Přislíbil zveřejnění cen a sdělil cenu za projektovou dokumentaci na cestu
u bytovek.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

7. Účetní závěrka obce za rok 2016
Starosta obce seznámil zastupitele s podklady pro účetní závěrku obce za rok 2016
dle Směrnice o schvalování účetní závěrky obce Havlovice včetně Protokolu o
schvalování účetní závěrky (viz příloha č. 3). Dále dal možnost k připomínkám v
následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje souladu s § 84 odst.2 písm. b) zákona
č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku
obce Havlovice sestavenou k 31.12.2016 viz Protokol o schvalování účetní
závěrky obce Havlovice za rok 2016 (viz příloha č. 3).

Výsledek hlasování:
pro 8

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

proti 0
zdrž. 4

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

Usnesení bylo schváleno.
8. Závěrečný účet obce za rok 2016
Starosta obce představil přítomným zastupitelům jednotlivé body Závěrečného účtu
obce havlovice za rok 2016 (viz příloha č. 4). Dále zastupitele seznámil se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Havlovice za uplynulý kalendářní rok
2016. Poté dal možnost k připomínkám v následné diskuzi.
J. Čepelka – Zeptal se na stav obecního vodojemu a čerpací stanice.
Starosta – Objasnil současný stav, kdy problémy s odběrem vznikají především při
dvou až tří násobném překročení normální hodnoty hodinového odběru. To
způsobuje především napouštění bazénů spoluobčanů v obci.
Y. Friebelová – Navrhla stanovení doby napouštění bazénů v obecní vyhlášce.
Starosta – Odpověděl, že se pokusí zjistit více informací zda je to možné.
P. Míl – Navrhnul oddělení odběru el. energie prostor sauny v KD samostatným
elektroměrem.

H. Čápová – Souhlasila s myšlenkou P. Míla a připomněla, že TJ SOKOL odpočty
provádí každý den.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Havlovice za uplynulý kalendářní rok 2016
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad dle přílohy
č. 4.

Výsledek hlasování:
pro 8

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

proti 0
zdrž. 4

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

Usnesení bylo schváleno.
9. Závěrečný účet SOJH za rok 2016
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se Závěrečným účtem Svazku obcí
Jestřebí hory za rok 2016 (příloha č. 6). Poté dal možnost k připomínkám a
následné diskuzi.
Žádné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
10. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta představil zastupitelstvu nové znění vnitřní Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu (viz příloha č. 5). Směrnice byla upravena z důvodu
schválení nového zákona o zadávání veřejných zakázek (z.č. 134/2016 Sb.). Poté dal
možnost k připomínkám a následné diskuzi.
P. Míl – Nesouhlasil s navýšením schvalovaných částek.

Starosta – Vysvětlil, že se jedná pouze o změnu schvalovaných částek.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje Směrnici o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dle přílohy č. 5.

Výsledek hlasování:
pro

8

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

proti 1

P. Míl

zdrž. 3

J. Čepelka, J. Sedláčková, L. Čepelková

Usnesení bylo schváleno.
11. Zpráva o činnosti obce za 1.pololetí 2017
Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými akcemi naplánovanými na letošní
rok a s průběhem jejich realizace v prvním pololetí. Přiblížil oblasti vodního
hospodářství, dopravy, školství, bytového hospodářství, kultury a sportu, služeb a
životního prostředí. Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
J. Čepelka – zeptal se na majetkové vypořádání příjezdové cesty k vodojemu.
Starosta – Odpověděl, že k majetkovému vypořádání nebyl nikdy důvod.
J. Čepelka – Požadoval zapsání do zápisu zřízení věcného břemene na cestu vedoucí
k vodojemu. Dále se zeptal, zda je provedeno majetkové vypořádání na stezku od
Kňourků ke zvoničce.
Starosta – Vysvětlil, že jediným vlastníkem pozemků pod stezkou je obec.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

12. Diskuze
J. Sedláčková – Zeptala se, kde nalezne na obecních stránkách ceník za pronájem KD
a bufetu.
Starosta – Odpověděl, že tato informace na stránkách není a bude v nejbližší době
doplněna.
L. Čepelková – Navrhla finanční podporu obce pro Z. Krauze po úmrtí ženy, stejně
tak jak tomu bylo v případě paní Kejzlarové.
M. Dvořáček – Doplnil, že v případě paní Kejzlarové se jednalo o příspěvek na opravu
opěrné zdi u jejího domu.
J. Sedláčková – Navrhla jednorázovou finanční podporu pro pozůstalé v obci, které
mají nezletilé děti.
M. Kult – Přečetl dopis zaslaný na OÚ Havlovice a MěÚ Trutnov odbor životního
prostředí jménem SNK Rovnováha, který upozorňuje na rekonstrukci střechy rybárny
a s tím spojenou starost o hnízda jiřiček. Poté se přítomných zástupců strany SNK
Rovnáha dotázal, proč se nejprve nezeptali přímo na rybárně.
J. Sedláčková – Za SNK Rovnováha se od tohoto dopisu distancovala.
P. Míl – Zeptal se M. Kulta, zda dopis nenapsal sám a konstatoval, že je to k smíchu.
Starosta – Přečetl část usnesení od PČR Trutnov, oddělení hospodářské kriminality,
týkající se podání trestného oznámení na neznámého pachatele, které za SNK
Rovnováha podal J. Čepelka. Ze usnesení vyplývá, že v případě kauzy mostu U
Mandle se starosta obce nedopustil žádného pochybení a není důvod k zahájení
trestného řízení.
J. Čepelka – Přiznal podání trestného oznámení a dodal, že v původním šetření se
dva nezávislé soudy shodly na chybném postupu starosty obce při řešení
neexistujících dotací.
13. Návrh usnesení
Starosta obce pověřil Martina Spielbergera přečtením návrhu usnesení. Poté byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné
stanovisko sděleno nebylo.

14. Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na druhém veřejném
zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2017 a popřál všem příjemnou
dovolenou.

Zápis byl vyhotoven dne 30.6.2017

Ing.Pavel Dvořáček
starosta

Martin Kult
místostarosta

Ověřovatelé podpisu:
Petr Smékal

Martin Dvořáček

