
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 5/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v úterý        

2. května 2017 od 19 hodin. 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Petr Smékal, Martin 

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:   

                 1. SK BP Lumen - žádost 

         2. Nákup tiskárny  

         3. Znečišťování ovzduší 

         4. Výměna zdroje vytápění 

         5. Propagace obce          

 

  Rada obce:                                                                                                                                              

      1. Souhlasí s žádostí o uzavření místní komunikace, zaslanou SK BP Lumen Úpice. 
Jedná se o úsek komunikace p.p.č. 1372/1 v k.ú. Havlovice od betonového mostu   
ve vsi, podél zahradnictví až po rozcestí u dřevěné lávky. Důvodem uzávěrky místní 
komunikace je konání cyklistických závodů dne 20.5.2017 od 7 do 17 hodin. 

 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s uzavřením místní komunikace p.p.č. 

1372/1 dne 20.5.2017 v době od 7 do 17 hodin dle žádosti  zaslané SK BP 

Lumen Úpice. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 

 Usnesení bylo schváleno 

 

 

 



 

      2. Rozhodla o zakoupení starší barevné tiskárny Konica Minolta bizhup C220 od 

společnosti BIOM s.r.o., Plavnická 39, 373 81 Kamenný Újezd za cenu 20.000Kč 

včetně DPH. Tiskárna bude sloužit jako náhrada za dosluhující tiskárnu Canon 

na OÚ. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o zakoupení starší tiskárny Konica Minolta 

bizhup C220 od společnosti BIOM s.r.o., Plavnická 39, 373 81 Kamenný 

Újezd za cenu 20.000Kč včetně DPH k potřebám OU. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 

 Usnesení bylo schváleno 

 

      3. Rozhodla o zaslání písemného upozornění na porušování zákona současným 

způsobem vytápění objektů vybraným spoluobčanům v obci. Jedná se o první 

upozornění na porušení zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a to konkrétně § 17. Oslovení spoluobčané mají do 30.září 

2017 čas na sjednání nápravy. 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o zaslání písemného upozornění na 

porušování zákona současným způsobem vytápění objektů vybraným 

spoluobčanům v obci. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 

 Usnesení bylo schváleno 

 

      4. Obdržela žádost Bohumila Kábrta, Havlovice 271, 542 32 Úpice, na poskytnutí 

finančního daru z rozpočtu obce za rekonstrukci kotle na tuhá paliva. Po 

rekonstrukci v celkové výši 85.000Kč byl zdroj dle určující technické normy 

přeřazen do emisní třídy č.3. Rada rozhodla o poskytnutí finančního daru ve 

výši 3 000Kč. Rada obce zároveň pověřuje starostu podpisem darovací 

smlouvy. 

 Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši                 
3 000Kč panu Bohumilu Kábrtovi, Havlovice č.p. 271 za provedenou 
rekonstrukci kotle na tuhá paliva v domě č.p.271. 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 



 

      5. Souhlasí s umístěním inzerce týkající se turistických zajímavostí v naší obci do 

letních novin Kladského pomezí.  

 

          Návrh usnesení : 

Rada obce souhlasí s umístěním inzerce týkající se turistických 
zajímavostí v naší obeci do letních novin Kladského pomezí 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

         V Havlovicích dne 3.5.2017 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


