
                                       

Obec Havlovice 

Zápis č. 7/2018 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek      

10. května 2018 od 19 hodin. 

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

Martin Kult 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Veřejná výzva na pracovní pozici 

                 2. Kotlíková dotace 

         3. Cenová nabídka VO a rozhlas - Podhradí 

         4. Rozpočtové opatření č.5/2018 

         5. Klub seniorů – žádost o příspěvek 

         6. Nová vodovodní přípojka 

         7. Strom svobody 

         8. Oprava cesty na Podhradí 

         9. Rozšíření parkoviště pro hrad Vízmburk 

       10. Kácení stromů 

       11. Žádost o podání dotace 

 

   Rada obce:  

 

1.  Vyhodnotila veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa na OÚ v Havlovicích na 

pozici účetní státní správy a samosprávy.  Na základě předem stanovených 

zadávacích podmínek rozhodla o vítězi veřejné výzvy, kterým se stal Ing. Tomáš 

Papež, Jana Roháče z Dubé 450, 541 01 Trutnov.  

 

 

 



 

 Návrh usnesení: 

 Rada obce Havlovice rozhodla, že vítězem veřejné výzvy na obsazení 

pracovního místa na OÚ v Havlovicích na pozici účetní státní správy a 

samosprávy se stal Ing. Tomáš Papež, Jana Roháče z Dubé 450, Trutnov. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

       2. V souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále ve smyslu § 

2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 5 000Kč paní Jitce Rohanové, Havlovice č.p. 

290 za přínos při zlepšování kvality ovzduší v obci. Rada obce zároveň pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši                 
5 000Kč paní Jitce Rohanové, Havlovice č.p. 290 za přínos při zlepšování 
kvality ovzduší v obci. 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

         3.  Byla seznámena s cenovou nabídkou na rekonstrukci veřejného osvětlení a 
rozhlasu v části obce “Podhradí”. Cenovou nabídku předložila firma RYDVAL – 
ELEKTRO s.r.o., Plk. Truhláře 114, Lomnice nad Popelkou. Rada s cenovou 
nabídkou souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou na rekonstrukci 
veřejného osvětlení a rozhlasu v části obce “Podhradí” předloženou 
firmou RYDVAL – ELEKTRO s.r.o., Plk. Truhláře 114, Lomnice nad 
Popelkou. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

       4. Projednala návrh rozpočtového opatření č.5/2018 (viz příloha č.1).  

 

 



  

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje rozpočtové opatření č.5/2018 dle přílohy 

č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

   5.  Projednala žádost o příspěvek Klubu seniorů Havlovice na nákup 25 ks reklamních 
triček s logem obce. Rada s žádostí souhlasí. 

  Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí  s žádostí o příspěvek  Klubu seniorů 

Havlovice na nákup 25 ks reklamních triček s logem obce 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       6.  Projednala žádost o novou vodovodní přípojku k pozemku č. 1200/3 v k.ú. 
Havlovice, zaslanou panem Milanem Vodičkou, Havlovice 180, 542 32 Havlovice. 
Rada s žádostí souhlasí. 

  Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí  s žádostí o novou vodovodní přípojku k 

pozemku č. 1200/3 v k.ú. Havlovice, zaslanou panem Milanem Vodičkou, 

Havlovice 180, 542 32 Havlovice.   

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

         7. Rozhodla o vysazení stromu svobody v obci ke 100. výročí vzniku Československa. 
Akce proběhne dne 28. října 2018. Pověřuje starostu dalším jednáním v této věci.   

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o vysazení stromu svobody v obci  ke 100. 

výročí vzniku Československa dne 28. října 2018. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 



 

       8. Rozhodla o opravě části cesty na “Podhradí” a pověřuje starostu dalším jednáním v 
této věci. Finanční náklady spojené s opravou budou součástí rozpočtového 
opatření č. 5/2018. 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o opravě části cesty na “Podhradí”. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

         9. Rozhodla o rozšíření parkovací plochy pro hrad Vízmburk.  Finanční náklady 
spojené s rozšířením budou součástí rozpočtového opatření č. 5/2018. 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o rozšíření parkovací plochy pro hrad 

Vízmburk. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

  10. Byla seznámena s žádostí o pokácení 2ks břízy bělokoré na p.p.č. 805/8 v k.ú.  

Havlovice, kterou podal Karel Píša, Havlovice 66, 542 32 Havlovice. Rada obce 

s žádostí souhlasí a pověřuje starostu upozorněním majitele na skutečnost, že se 

nejedná o havarijní stav a povolení kácet stromy je možné pouze v období od 1. 

listopadu do 30. března. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 2ks břízy bělokoré na p.p.č. 

805/8 v k.ú. Havlovice dle žádosti. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

       11. Rozhodla o  podání žádosti o dotaci z MAS Království Jestřebí hory o.p.s. – IROP –
ochrana životů, zdraví a majetku na nákup dopravního automobilu k transportu 
osob pro jednotku SDH Havlovice. Pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o  podání žádosti o dotaci z MAS Království 

Jestřebí hory o.p.s. – IROP – ochrana životů, zdraví a majetku na nákup 

dopravního automobilu k transportu osob pro jednotku SDH Havlovice. 



 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

       V Havlovicích dne 16.5. 2018 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


