
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 14/2019 z jednání Rady obce Havlovice konané ve středu      

13. listopadu 2019 od 19:00 hodin. 

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

Spielberger,  

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult 

Program:   

                 1. Transport Trutnov – smlouva 2020 

        2. Prodej obecního pozemku 

        3. Mobiliář – cyklostezka Malá Strana 

        4. Kácení stromů 

        5. Smlouva o umístění zařízení 

        6. Kronika obce za rok 2018 

  

     

 Rada obce:  

     1. Rada obce projednala dodatek č. 13 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu 

uzavřené dne 31.12.2005 mezi obcí Havlovice a firmou Transport Trutnov s.r.o. Ve 

smlouvě dochází ke změně  v článku VI. Cena plnění. Od 1.1.2020 se cena za roční 

svoz komunálního odpadu navyšuje o 5%. Rada s dodatkem souhlasí a rozhodla, že 

navýšení nebude mít vliv na výši ceny poplatku pro občany obce. Dále pověřuje 

starostu podpisem dodatku. 

 

           Návrh usnesení: 

          Rada obce souhlasí s dodatkem č.13 ke smlouvě o svozu komunálního  

          odpadu uzavřené dne 31.12.2005 mezi obcí Havlovice a firmou Transport  

          Trutnov s.r.o. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 



 

       2. Přijala usnesení, kterým schválila záměr obce zveřejnit prodej p.p.č. 806/20 o 

výměře 42 m2 v k.ú. Havlovice, zapsané na LV 10 001 pro obec a katastrální území 

Havlovice. (viz příloha č.1). Po zhodnocení nabídek, které musí být podané 

nejdéle do 2.12.2019 včetně, bude konečné rozhodnutí o prodeji příslušet radě a 

zastupitelstvu obce. 

 

           Návrh usnesení: 

           

          Rada obce schvaluje záměr obce zveřejnit prodej p.p.č. 806/20 o výměře 

42 m2 v k.ú. Havlovice, zapsané na LV 10 001 pro obec a katastrální 

území Havlovice dle přílohy č.1 

 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

          Usnesení bylo schváleno 

      3. Na základě několika předložených návrhů vybrala konečnou podobu mobiliáře 

pro cyklostezku Havlovice – Malá strana“. Mobiliář se bude skládat ze čtyř 

laviček, dvou odpadkových košů a jednoho stojanu pro kola. Rada s mobiliářem 

souhlasí a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

Návrh usnesení: 

Souhlasí s konečnou podobu mobiliáře pro cyklostezku Havlovice – 

Malá strana“.  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

4. Byla seznámena s žádostí o pokácení 5ks smrku pichlavého na p.p.č. 1087/2 v k.ú.   
Havlovice, kterou podal Josef Král, Šmeralova 371/18, 500 02 Hradec Králové (viz 
příloha č.2). Rada obce s žádostí souhlasí.  

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s pokácením 5ks smrku pichlavého na p.p.č. 

1087/2 v k.ú. Havlovice dle přílohy č.2. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

       5. Projednala smlouvu o umístění zařízení k měření znečištěného ovzduší v obci, 

kterou zaslal Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06, Praha 

4. Rada obce se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  



 

Návrh usnesení: 

Rada obce souhlasí se smlouvou o umístění zařízení k měření 
znečištěného ovzduší v obci, kterou zaslal Český hydrometeorologický 
ústav, Na Šabatce 17, 143 06, Praha 4.  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno   

 

      6. Seznámila se s obrazovou částí kroniky obce za rok 2018. S obsahem kroniky      

  souhlasí.  

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s obsahem obrazové kroniky obce za rok  

2018. 

  Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

  Usnesení bylo schváleno 

 

           V Havlovicích dne 14. 11. 2019 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


