
   

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo    
v úterý 21. června 2016 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2016, 
uvítal přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha č.2) je přítomno 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů 
zastupitelstva). Předem se ze zdravotních důvodů omluvil JUDr. Petr Jiránek. 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Zapisovatelem byl pověřen místostarosta Martin Kult. 
 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Starosta navrhl ověřovatele zápisu v tomto složení: Martina Dvořáček, Petra Smékal. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 
J. Čepelka – Navrhnul jmenování ověřovatele zápisu Janu Sedláčkovou namísto  
  Martina Dvořáčka. 
Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Starosta požádal přítomné zastupitele o 
hlasování. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje ověřovatele zápisu Janu 
Sedláčkovou a Petra Smékala. 

Výsledek hlasování:  

pro    11      M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček,Y.Friebelová,                           
  J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, P. Míl, J.Čepelka,                         
  J. Kaizr, L. Čepelková  

proti  1  P. Dvořáček   

zdrž.  2  P. Smékal, J. Sedláčková 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



 

 

3. Program zasedání 

 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva (příloha č.1) a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. 
 
J. Čepelka – Navrhnul rozšíření programu o body revokace odměn předsedů komisí, 
bezplatný svoz zeleného odpadu, týdenní svoz směsného odpadu a zrušení stavební 
komise.  
 
Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Starosta požádal přítomné zastupitele o 
hlasování. 

Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje upravený program VZZO dle 

návrhu zastupitelů sdružení Rovnováha. 

Výsledek hlasování:  

pro    5  J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, L. Čepelková 

proti  9     P. Dvořáček, M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček,   
  Y.Friebelová, P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach 

 zdrž.  0  

Usnesení nebylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje původní program VZZO navržený 

radou obce. 

Výsledek hlasování:  

pro    9   P. Dvořáček, M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček, 
Y.Friebelová, P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach 

proti  5     J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, L. Čepelková 

 zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 
 

Program: 

 1. Zahájení 
 2. Volba ověřovatelů zápisu 
 3. Program zasedání 
 4. Zřízení návrhové komise 
 5. Kontrola usnesení 
 6. Zpráva o činnosti rady obce 
 7. Účetní závěrka obce za rok 2015 
 8. Závěrečný účet obce za rok 2015 

 9. Odkoupení pozemků do vlastnictví obce 

10. Obecně závazné vyhlášky obce 

              11. Stanovy SOJH 

12. Převod majetku SOJH 

13. Přijetí dotace do rozpočtu obce 

              14. Změna rozpočtu č.2/2016 

15. Zpráva o činnosti obce za 1. pololetí 2016 

16. Diskuze 

17 .Návrh usnesení 

18. Závěr 

 
4. Zřízení návrhové komise 
 
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda Martin 
Spielberger, členové ing. J.Kaizr a Jiří Řezníček. Jiný návrh podán nebyl. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí se zřízením návrhové komise 
v tomto složení: předseda Martin Spielberger, členové:  ing. J. Kaizr  a Jiří 
Řezníček   

Výsledek hlasování:  

pro 11 L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková, P.Dvořáček, M. Kult,  
M.Dvořáček, S. Mach, Y.Friebelová, P. Smékal, P. Šrámek, J. 
Čepelka   

proti 0   

zdrž. 3  M.Spielberger, ing. J. Kaizr, J. Řezníček. 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Kontrola usnesení 
 
Starosta obce seznámil přítomné s řešením situace ohledně chybného průjezdu 
kamiónů částí obce „Malá Strana“ směrem do Juty. V současné době jedná se 
zástupci SÚS na zlepšení dopravního značení u hlavní silnice v obci.  
 
 
 



 

6. Zpráva o činnosti rady obce 

Místostarosta obce přečetl podstatnou část zpráv z jednotlivých jednání Rady obce 
Havlovice v období od posledního veřejného zasedání a dal prostor k připomínkám a 
následné diskuzi. 

P. Míl – Navrhnul hlasování o nahlédnutí do zápisů z Rady obce včetně příloh na 
každém VZZO. 

P. Dvořáček  – Odpověděl, že všechny finanční částky, které rada schvaluje, jsou 
v mezích schváleného rozpočtu obce. 

J. Čepelka – Navrhnul hlasování o zasílání příloh z jednání rady obce v elektronické 
podobě všem zastupitelům. 

 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí se zasíláním příloh z jednání rady 
obce v elektronické podobě všem zastupitelům. 

Výsledek hlasování:  

pro 12  L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková, P.Dvořáček, M. Kult,  
M.Dvořáček, S. Mach, P. Smékal, P. Šrámek, J. Čepelka, J. 
Kaizr, J. Řezníček  

proti 1 Y. Friebelová   

zdrž. 1  M.Spielberger 

Usnesení bylo schváleno. 

 
7. Účetní závěrka obce za rok 2015 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s podklady pro účetní závěrku obce za rok 2015 
dle Směrnice o schvalování účetní závěrky obce Havlovice včetně Protokolu o 
schvalování účetní závěrky (viz příloha č.3). Dále dal možnost k připomínkám v 
následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje souladu s § 84 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Havlovice 
sestavenou k 31.12.2015 viz Protokol o schvalování účetní závěrky obce 
Havlovice za rok 2015 (viz příloha č. 3). 

 



 

Výsledek hlasování: 

pro 10 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,         
J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, L. Čepelková, 

proti 0  

zdrž. 4 P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, J. Sedláčková 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 
8. Závěrečný účet obce za rok 2015 
 
Starosta obce představil přítomným zastupitelům jednotlivé body Závěrečného účtu 
obce havlovice za rok 2015 (viz příloha č.4). Poté zastupitele seznámil se Zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Havlovice za uplynulý kalendářní rok 
2015. Poté dal možnost k připomínkám v následné diskuzi.  
 
P. Míl – Doplnil o vážná pochybení z přezkoumání hospodaření, které starosta 
nepředstavil. 
 
Starosta – Odpověděl, že představil závady všeobecně. 
 
J. Čepelka – Dodal, že na chybu v rozpočtovém provizoriu upozorňoval v loňském 
roce pan Jiránek. 
 
M. Spielberger – Objasnil situaci ohledně přezkoumání hospodaření auditorskou 
firmou. 
 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Havlovice za uplynulý kalendářní rok 2015 
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami a přijímá 
nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků dle přílohy č.4.                                                   

Výsledek hlasování:  

pro 14 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,       
J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, J. Sedláčková, 
P. Míl, L. Čepelková, J. Čepelka, J. Kaizr 

proti 0    

 zdrž. 0  

 



 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 9. Odkoupení pozemků do vlastnictví obce 
 

a) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem obce o odkoupení p.p.č.805/4  o 

výměře 1268 m2 od Kateřiny Součkové, Havlovice č.p.356 a Renaty Součkové, 

Havlovice č.p. 280 za cenu 5Kč/m2 

  Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 

  J. Čepelka – Zeptal se, zda obec tento pozemek nutně potřebuje. 

  Starosta – Odpověděl, že se jedná o pozemek, kde jsou vysázeny obecní stromy, 

v zemi jsou zakopané kabely el. vedení a rozhlasu. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal       
zastupitelstvo o hlasování. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení p.p.č.805/4  o výměře 1268 m2 

od Kateřiny Součkové, Havlovice č.p.356 a Renaty Součkové, Havlovice 

č.p. 280 za cenu 5Kč/m2 

 Výsledek hlasování:  

pro 12 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,       
J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, J. Sedláčková, 
P. Míl, L. Čepelková, 

proti 1        J. Čepelka 

zdrž. 1 J. Kaizr 

Usnesení bylo schváleno. 

b) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem obce o odkoupení p.p.č.806/69 o 
výměře 2 m2, která vznikla oddělením z p.p.č.806//66 dle GP č.104/2016 ze dne 
14.4.2016 od pana Tomáše Prouzy, Havlovice č.p.373 za cenu 5,-Kč/m2. Poté dal 
možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly 
vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení p.p.č.806/69 o výměře 2 m2, 

která vznikla oddělením z p.p.č.806//66 dle GP č.104/2016 ze dne 

14.4.2016 od pana Tomáše Prouzy, Havlovice č.p.373 za cenu 5,-Kč/m2. 

 

 



 

  Výsledek hlasování:  

 pro 14 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,       
J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, J. Sedláčková, 
P. Míl, L. Čepelková, J. Čepelka, J. Kaizr 

proti 0        

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
10. Obecně závazné vyhlášky obce 

Starosta představil obecně závazné vyhlášky č.01,02 a 03/2016. O každé vyhlášce je 
nutné hlasovat zvlášť. 

a)Starosta představil obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 – Řád ohlašovny požáru 
(viz příloha č.5). Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné 
připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o 
hlasování. 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 – Řád 

ohlašovny požáru dle přílohy č.5. 

  Výsledek hlasování:  

 pro 14 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,       
J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, J. Sedláčková, 
P. Míl, L. Čepelková, J. Čepelka, J. Kaizr 

proti 0        

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

b)Starosta představil obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 – Požární řád obce (viz 
příloha č.6). Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky 
a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 – 

Požární řád obce dle přílohy č.6. 

  Výsledek hlasování:  

 

 



 

 pro 14 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,       
J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, J. Sedláčková, 
P. Míl, L. Čepelková, J. Čepelka, J. Kaizr 

proti 0        

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 
 

c)Starosta představil obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 – O zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (viz příloha č.7). Poté 
dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  

 

J. Čepelka – Zeptal se na umístění zrcadla a vyznačení parkoviště u KD. 

Starosta – Odpověděl, že zrcadlo bude umístěno u pana Vika. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

 

 Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 – O 

zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 

osob dle přílohy č.7. 

  Výsledek hlasování:  

 pro 14 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,       
J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, J. Sedláčková, 
P. Míl, L. Čepelková, J. Čepelka, J. Kaizr 

proti 0     

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
11. Stanovy SOJH 

a)Starosta obce seznámil přítomné s textem stanov SOJH (viz příloha č.8). 
Připomněl, že stanovy musí schválit jednotlivá zastupitelstva všech obcí a změny jsou 
označeny žlutě. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné 
připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o 
hlasování. 

 

 



 

Návrh usnesení:   

 Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy SOJH od 1.1.2017 dle přílohy č.8.                                                                   

 Výsledek hlasování:  

 pro 13 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,       
J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, J. Sedláčková, 
P. Míl, L. Čepelková,J. Kaizr 

proti 0     

zdrž. 1   J. Čepelka  

Usnesení bylo schváleno. 

b)Starosta seznámil přítomné s dodatkem č.2 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného 
svazku obcí (viz příloha č.9). Dodatek se týká pouze změny doručovací adresy a to 
od 1.1.2017. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky 
a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o vytvoření  
dobrovolného svazku obcí, který se týká změny doručovací adresy a to od 
1.1.2017 dle přílohy č.9. 

 
Výsledek hlasování:  

 pro 13 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,       
J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, J. Sedláčková, 
P. Míl, L. Čepelková,J. Kaizr 

proti 0     

zdrž. 1   J. Čepelka  

Usnesení bylo schváleno. 

 
12. Převod majetku SOJH 

Starosta seznámil s bezúplatným převodem movitého majetku ze SOJH na obec 
Havlovice dle smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku (viz příloha č. 
10). Jedná se o 1ks křovinořezu a 2ks vývěsních cykloturistických map. Poté dal 
možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 

J. Čepelka – Dotázal se, zda částka 18.000Kč byla za nový křovinořez. 

 

 



 

 

Starosta – Odpověděl, že tato částka v roce 2007 byla za nový křovinořez. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod movitého majetku ze 
SOJH na obec Havlovice dle smlouvy o bezúplatném převodu movitého 
majetku a přílohy č. 10. 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 14 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,       
J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, J. Sedláčková, 
P. Míl, L. Čepelková,J. Kaizr, J. Čepelka  

proti 0     

zdrž. 0    

Usnesení bylo schváleno. 

 
 
 

13. Přijetí dotace do rozpočtu obce 

Starosta obce popsal přijetí dotace z MZe z dotačního programu 16:Udržování a 
obnova kulturního dědictví venkova na „Obnovu sousoší Kalvárie v Havlovicích“ ve 
výši 244.000,- Kč. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  

V. Míl – Vznesl obavy nad odcizením soch z křížku a přemístění celého křížku do 
centra obce. 

Starosta – Vysvětlil, že křížek bude kompletně pojištěn proti krádeži. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z MZe z dotačního programu 
16: Udržování a obnova kulturního dědictví venkova na „Obnovu sousoší 
Kalvárie v Havlovicích“ ve výši 244.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: 

 

 



 

 pro 11 P. Dvořáček, M. Kult,  M. Dvořáček, S. Mach, Y. Friebelová,         
P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger, P. Míl, J. 
Sedláčková 

 proti 0    

 zdrž. 3 J. Kaizr, J. Čepelka, L. Čepelková 

Usnesení bylo schváleno. 
 

14. Změna rozpočtu č.2/2016 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se změnou rozpočtu č. 2/2016  

 (příloha č. 11). Upřesnil výdaje a přijmi obce. Poté dal možnost k připomínkám a  
následné diskuzi.  
 
P. Míl – Zeptal se jak je rozdělena částka 19.000Kč za audit a dřevo. 
 
Starosta – Odpověděl, že v případě dřeva se jedná o částku 3.690Kč a na audit byla 
poskytnuta pouze záloha, která byla vrácena. 
 
P. Míl- Navrnul poskytnutí finančního daru všem občanům v obci, kteří šetří ovzduší 
v obci a zdroje vytápění dosahují stejných parametrů, jako u spoluobčanů, kteří 
dosahli na dotaci. 
 
M. Spielberger – Vysvětlil podporu obce v programu dotací. Zpětně se to nedá 
spravedlivě rozdělit. 
 
J. Čepelka – Zeptal se zda někdo ví, kolik tun odpadu se ušetřilo přechodem na 
ekologické vytápění. 
 
Starosta – Připomněl smysl podpory dotací ze strany obce. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce Havlovice č.2/2016    
ke dni 21.6.2016 dle přílohy č.11. 

Výsledek hlasování:  

 pro 9 P. Dvořáček, M. Kult,  M. Dvořáček, S. Mach, Y. Friebelová,         
P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger 

 proti 5 J. Čepelka, L. Čepelková, P. Míl, J. Sedláčková, J. Kaizr,  
  

 zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 
15. Zpráva o činnosti obce za 1. pololetí 2016 

Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými akcemi naplánovanými na letošní 

rok a s průběhem jejich realizace v prvním pololetí. Dále přiblížil oblasti vodního 

hospodářství, dopravy, školství, bytového hospodářství, kultury a sportu, služeb a 

životního prostředí. Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí. Dále dal 

možnost k připomínkám a následné diskuzi. 

 

J. Čepelka – Zeptal se, zda byl vytvořen rezervní fond. 

 

Starosta – Odpověděl, že fond oprav se bude schvalovat na dalším zastupitelstvu. 

 

 

J. Čepelka – Dotázal se, zda je vypracován výhled oprav obecního vodovodu na 

následujících 10 let. 

 

Starosta – Odpověděl, že k tomu nemá co říct. 

 

J. Čepelka – Požadoval vysvětlení ohledně plateb za služby v obci. 

 

Starosta – Odpověděl, že v ostatních obcích se za podobné služby platí mnohem víc. 

 

H. Čápová – Pochválila poskytované služby v obci, zejména svoz zeleného odpadu. 

 

J. Sedláčková – Připomněla, že by se společenské akce jako setkání Havlovic měli 

dávat zastupitelům na vědomí písemně. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 

16. Diskuze 

Starosta – Připomněl informační schůzku ohledně Kotlíkové dotace dne 22.6.2016 ve 

Rtyni v Podkrkonoší. Poté seznámil s návštěvou hodnotitelské komise Vesnice roku 

2016 dne 15.6.2016 v naší obci. 

P. Míl – Zeptal se na částku za webové stránky obce 

M. Kult – Odpověděl, že částka ještě není konečná a bude do 15.000Kč. 

J. Čepelka – Zeptal se na realizaci rychlostního radaru v obci. 

M. Kult – Odpověděl, že na koupi radaru se pracuje. 

J. Čepelka – Poukázal na firemní akci konanou ve sportovním areálu. Zdůraznil, že 

hudba byla velmi hlučná a někteří spoluobčané si na hluk stěžovali. Poté navrhnul 

pravidla konání podobných akcí ošetřit obecní vyhláškou. Na závěr přečelt dopis pana 

Honzy Kovaříka, který si na každotýdenní hluk stěžuje. 

 



 

 

H. Čápová – Dodala, že podobné akce jsou maximálně dvě do roka a v žádném 

případě se nekonají každý týden. 

L. Wernerová – Opětovně požádal na instalaci dopravního zrcadla na křižovatce pod 

panelovou cestou. 

Starosta – Přislíbil řešení situace. 

H. Čápová – Připomněla urychlené řešení havarijního stavu autobusové zastávky u 

úřadu. 

17. Návrh usnesení 

Starosta obce pověřil Martina Spielbergera přečtením přehledu návrhu usnesení. Poté 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

jiné stanovisko sděleno nebylo.  

18. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na posledním 2. veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2016.  

Zápis byl vyhotoven dne 27.6.2016 

 

 Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                                                                                                             

          starosta                                                                  místostarosta  

 

  Ověřovatelé  podpisu:        

       Petr Smékal                                           Jana Sedláčková    

 


