
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 6/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek         

2. května 2019 od 19 hodin. 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Dvořáček, Stanislav Mach, Martin Spielberger, 

Martin Kult 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Vodní zdroj Muchov 

        2. SK BP Lumen Úpice – žádost 

        3. Havlovka 2019 

        4. ZO ČSV Úpice – žádost 

              5. Rozpočtové opatření č.5/2019 

        5. Kabelová TV – obecní kanál a vzdálený přístup 

  

 Rada obce:  

      1. Byla seznámena s možností odkoupením pozemku p.p.č 1161/2 o rozloze 311m2 

v k.ú. Havlovice do vlastnictví obce za cenu 100Kč/m2 od vlastníků Josefa Bernarda, 

Maršov u Úpice,č.p.29 a Jiřího Pavláska, Havlovice č.p. 281. Pozemek se nacházejí 

v místě vodního zdroje obecního vodovodu Muchov. Rada s podmínkami 

odkoupením souhlasí a předkládá návrh zastupitelstvu k projednání a schválení. 

           Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s odkoupením pozemku p.p.č 1161/2 o 

rozloze 311m2 v k.ú. Havlovice do vlastnictví obce za cenu 100Kč/m2 od 

vlastníků Josefa Bernarda, Maršov u Úpice,č.p.29 a Jiřího Pavláska, 

Havlovice č.p. 281. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

 

 



 

      2. Projednala žádost SK BP Lumen Úpice z.s. o souhlas s vedením trasy 

cyklistického závodu Apache Jestřebí hory po obecních komunikacích a 

pozemcích. Rada s žádostí souhlasí a pověřuje starostu zasláním vyjádření. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s vedením trasy cyklistického závodu 

Apache Jestřebí hory po obecních komunikacích a pozemcích. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

      3. Projednala žádost pana Jana Čepelky o finanční podporu turistické akce s 

názvem Havlovka 2019. Rada rozhodla přispět na tuto akci částkou 2.000Kč. Ta 

bude poskytnuta formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v platném znění mezi obcí Havlovice a zapsaným spolkem Čepelky, Havlovice 

č.p. 251. Rada obce zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní 

smlouvy.  

Návrh usnesení: 

Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění ve výši 2000,-Kč se zapsaným 
spolkem Čepelky, Havlovice č.p. 251 na uspořádání akce Havlovka 2019. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

      4. Projednala žádost o sponzorský dar, kterou podal Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Úpice. Finanční dar bude využit na částečné financování 

tématického zájezdu včelařů do pobočky výkumného ústavu v Rosicích u Prahy. 

Rada rozhodla přispět částkou 2.000Kč. Ta bude poskytnuta formou 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle zákona č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 

mezi obcí Havlovice a zapsaným spolkem Český svaz včelařů, základní 

organizace Úpice. Rada obce zároveň pověřuje starostu podpisem 

veřejnoprávní smlouvy.  

           Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění ve výši 
2000,-Kč se zapsaným spolkem Český svaz včelařů, základní organizace  

 



 

Úpice, na uspořádání tématického zájezdu včelařů do pobočky 
výkumného ústavu v Rosicích u Prahy. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

 

      5.  Projednala návrh rozpočtového opatření č.5/2019 (viz příloha č.1).   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.5/2019 dle přílohy 

č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       6. Byla seznámena se stavem zařízení obecního kanálu kabelové televize a 

s možností vzdáleného přístupu přes WIFI připojení. Vysílání obecního kanálu je 

v současné době možné pouze v analogovém rozlišení a při převodu do 

digátlního vysílání dochází k výpadkům obrazu a zvuku. Převod do digitálního 

vysílání je možný pouze při zakoupení nové technolgie. Vzdálené připojení je 

potřeba pro rychlejší opravy případných poruch servisním technikem, který 

dojíždí z Nového Bydžova. Obě tyto akce budou vyžadovat investici ve výši 

40.000Kč včetně DPH. Tato částka bude součástí rozpočtového opatření 

č.6/2019. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s uvolněním finanční částky 40.000Kč na 

zakoupení nových technologií pro obecní kanál a vzdálené připojení  

stanice kabelové televize. Částka bude součástí rozpočtového opatření 

č.6/2019. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

           V Havlovicích dne 9.5. 2019 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


