
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 8/2016 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek 

19. května 2016. 

 

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

Spielberger 

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Hydrogeologický posudek 

         2. Geodézie – Topos a.s. - nabídka 

                 3. Znalecký posudek - lípa 

         4. Jaroslav Kábrt - žádost 

         5. Smlouva o bezúplatném převodu 

         6. Odkoupení pozemků 

         7. BP Lumen - žádost 

         8. Dopravní značení u KD 

         9. Aktualizace sazebníku úhrad 

         

                                                                                                             
Rada obce: 

1. Seznámila se s Hydrogeologickým zhodnocením a vyjádřením k odběru 

podzemní vody, zpracovaném firmou Hydrotrend Trutnov zastoupenou p.g. 

Petrem Tichým a s Mgr. Pavlem Bobrem. Z posudku vyplývá, že současná 

minimální vydatnost pramenů podzemní vody je 345 m3/den. Průměrný denní 

odběr vody činí 200m3. Obci bylo dále doporučeno zlepšení zabezpečení 

pramenních jímek č.3 a 4 v prameništi v Muchově a dále pak navržení a 

následné vymezení ochranného pásma 1.stupně u těchto jímek. Rada bere 

zprávu na vědomí a pověřuje starostu zahájením prací na postupné realizaci 

navržených doporučení. 

 



 

  

2. Seznámila se s cenovou nabídkou na zaměření vodovodu a implementaci do 

systému Gramis, kterou pro obec zpracovala firma Geodézie – Topos, a.s., 

Pulická 337, Dobruška. Cenová nabídka byla zpracována ve třech variantách 

(zaměření vodovodu mimo pruh uliční čáry, zaměření kanalizace mimo pruh 

uliční čáry včetně zaměření výšek přítoků a odtoků a vytyčení trasy vodovodu 

vyhledávacím přístrojem). Rada rozhodla o realizaci všech tří variant a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice schvaluje cenovou nabídku firmy Geodézie – Topos, 

a.s., Pulická 337, Dobruška. 

Výsledek hlasování:  pro  5 proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Byla seznámena se znaleckým posudkem č. 73-2 391/16 na vyčíslení škody (viz 

příloha č.1), která vznikla po vandalském zásahu do stromu – lípy. Posudek 

zpracoval Ing. Jaroslav Kolařík, Na Štěpnici 945, Rosice. Ze znaleckého posudku 

vyplývá, že majetková škoda činí 26.237Kč a společenská (ekologická) škoda 

byla vyčíslena na 268.425Kč. Rada bere posudek na vědomí. 

4. Seznámila se s žádostí o vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na 
veřejnou komunikaci a souhlasu s připojením na veřejný vodovodní řád p.p.č. 
1200/2 v k.ú. Havlovice, podanou žadatelem Jaroslavem Kábrtem, Havlovice 
187, 542 32 Úpice (viz příloha č.2). Součástí žádosti je i zakreslení 
navrhovaného dělení p.p.č. 1200/2 pro účely výstavby dvou rodinných domů 
včetně jejich umístění. Rada nesouhlasí s umístěním obou staveb a 
nedoporučuje zastupitelstvu žádost schválit. Dále pověřuje starostu obce 
písemným vyrozumněním žadatele. 

 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice neschvaluje umístění staveb dvou rodinných domů 
na p.p.č.1200/2 v k.ú. Havlovice dle žádosti podané žadatelem 
Jaroslavem Kábrtem, Havlovice 187, 542 32 Úpice. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 



 

 

5. Byla seznámena se smlouvou o bezúplatném převodu movitého majetku ze 

Svazku obcí Jestřebí hory na obec Havlovice. Jedná se o 1ks křovinořezu a 2ks 

vývěsních cykloturistických map. Rada s převodem souhlasí a předkládá 

smlouvu zastupitelstvu k projednání a schválení. 

 

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s bezúplatným převodem movitého 

majetku ze Svazku obcí Jestřebí hory na obec Havlovice. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

           6.  Byla seznámena s geometrickým plánem číslo 757-93/2016, dle kterého byla 

nově oddělena p.p.č. 806/69 o výměře 2m2. Tento pozemek bude součástí 

místní komunikace U urnového háje a bude odkoupen od současného vlastníka 

pana Tomáše Prouzy, Havlovice č.p.373. Rad s odkoupením souhlasí a 

předkládá tento záměr zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla o odkoupení pozemku p.p.č. 806/69 v k.ú. 

Havlovice o rozloze 2 m2 do majetku obce. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

7. 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 po rozcestí u dřevěnné lávky. Důvodem uzávěrky místní komunikace je 

konání cyklistických závodů dne 21.5.2016 od 7 do 17 hodin. 

 

          Návrh usnesení : 

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

1372/1 dne 21.5.2016 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 

 

 

8. Seznámila se s návrhem rozvržení parkovacích míst u KD Havlovice. S návrhem 
souhlasí a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozvržení parkovacích míst u KD 

Havlovice. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

 

 

 

 Usnesení bylo schváleno 

 

9. Projednala a schválila aktualizaci sazebníku úhrad nákladů za poskytnuté služby 
dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz příloha 
č.3). 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schválila aktualizaci sazebníku úhrad nákladů za 

poskytnuté služby dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu 

k informacím dle přílohy č.3. 

 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

         V Havlovicích dne 24. 5. 2016 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

     ing. Pavel Dvořáček                                                              Martin Kult 


