
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 13/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí        

9. října 2017 od 19 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Vánoční hvězda - nabídka 

                 2. KD – datový projektor + promítací plátno 

        3. Vilém Pokorný - film 

        4. Sauna - anketa 

                5. Obecně závazná vyhláška 

                6. Rozpočtové opatření č.8/2017 

        7. Propagační materiály obce 

        8. Kácení stromů 

      Rada obce:  

 

1.  Byla seznámena s cenovu nabídkou firmy Ateliér MAUR, Libušínská 575/82, 326 00 

Plzeň na 3 D hvězdu na špici vánočního stromu v obci o rozměrech 75x55cm. 

S cenovou nabídkou souhlasí a pověřuje starostu zajištěním nákupu. 

Rada obce Havlovice rozhodla o zakoupení 3D hvězdy na špici vánočního 

stromu v obci o rozměrech 75x55cm. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

      2. Rozhodla o zakoupení projektoru a promítacího plátna do KD. Pověřuje starostu 

výběrem vhodného typu a dodavatele. Tyto výdaje jsou součástí rozpočtového 

opatření č.8/2017. 

 



 

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o zakoupení projektoru a promítacího 

plátna do KD. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

      3. Rozhodla o výrobě krátkého dokumentu o místním malíři Vilému Pokornému. 

Dokument pro obce Havlovice a Libňatov zrpacuje pan Jiří Středa. Náklady 

spojené se zpracováním jsou součástí rozpočtové změny č.8/2017. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce rozhodla o výrobě krátkého filmu o místním malíři Vilému 
Pokornému. 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno 

 

      4. Zpracovala podklady pro anketu mezi spoluobčany týkající se rozšíření provozu 

sauny ještě o jeden den v týdnu. Anketa bude probíhat od 16.10.2017 do 

17.11.2017 (viz příloha č.1). Anketní lístky je možné si vyzvednout na OÚ 

nebo přímo v prostorách sauny v KD. 

Návrh usnesení: 

           Rada obce rozhodla o vyhlášení ankety o rozšíření provozu sauny 

ještě o jeden den v týdnu dle přílohy č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

     5. a) Byla seznámena Obecně závaznou vyhláškou č.1/2017, kterou se stanoví část 

společného školského obvodu základní školy (viz příloha č.2). Vyhláška vzniká na 

základě uzavřené dohody mezi obcí Havlovice a městem Úpice o vytvoření 

společného školského obvodu Základní školy Úpice-Lány. Rada s vyhláškou souhlasí 

a předkládá ji zastupitelstvu k projednání a schválení. 

 



 

          Návrh usnesení :  

Rada obce Havlovice souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou č.1/2017, 

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy dle 

přílohy č.2. 

         Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdrž. 0  

         Usnesení bylo schváleno 

         

     6.  Projednala návrh rozpočtového opatření č.8/2017 (viz příloha č.3).   

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.8/2017 dle přílohy 

č.3. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

7. Rozhodla o zakoupení 300ks reklamních tužek s logem obce a pověřila starostu 

výběrem vhodného dodavatele. Tužky budou sloužit jako reklamní předměty obce. 

Návrh usnesení: 

Rada obce souhlasí s nákupem 300 ks reklamních tužek s logem obce. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8.  Byla seznámena s žádostí o pokácení 5ks smrků na p.p.č. 1126/15 a 1126/17 v k.ú. 

Havlovice, kterou podal pan Josef Zahálka, Kap. Jaroše č.p.324, 541 01 Trutnov. 

Rada obce po předešlém místním šetření s žádostí souhlasí.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácení 5ks smrků, na p.p.č. 1126/15 a 

1126/17 v k.ú. Havlovice dle žádosti Josefa Zahálky, Kap. Jaroše č.p.324,    

541 01 Trutnov. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 



 

Usnesení bylo schváleno. 

 

          V Havlovicích dne 16. 10. 2017 

 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


