
   

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo    
v úterý 26. června 2018 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2018, 
uvítal přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha č.2) je přítomno 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů 
zastupitelstva). Předem se omluvili Ing. J. Kaizr a J. Řezníček. Zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Starosta obce předal slovo panu Miroslavu Malafovi, který přítomné seznámil s velmi 
vydařenou reprezentací klubu seniorů na 6. sportovních hrách v Borohrádku. Naši 
senioři získali celkem 16 medailí, což je historicky nejvyšší počet. 

Zapisovatelem byl pověřen místostarosta Martin Kult. 
 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Starosta navrhl ověřovatele zápisu v tomto složení: Martin Dvořáček a Petr Smékal. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
 
J. Sedláčková – Navrhla ověřovatele zápisu Lenku Čepelkovou. 
 
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje ověřovatele zápisu Martina 
Dvořáčka a Lenku Čepelkovou. 

Výsledek hlasování:  

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

proti  0       

zdrž.  2  M. Dvořáček a L. Čepelková 

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 přidání bodu č.11 s názvem „ Snížení počtu zastupitelů na další 
volební období“ do programu jednání zastupitelstva . 

 
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje zařazení bodu č.11 s názvem 
„Snížení počtu zastupitelů na další volební období“ do programu 
zastupitelstva. 

Výsledek hlasování:  

pro    12  P. Dvořáček, M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček, Y.Friebelová, 
P. Smékal, P. Šrámek, J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, L. 
Čepelková, V.Míl 

proti  0     

 zdrž.  1 S. Mach 

Usnesení bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje rozšířený program 2. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice. 

Výsledek hlasování:  

pro    12  P. Dvořáček, M. Kult, M, Spielberger, M.Dvořáček, Y.Friebelová, 
P. Smékal, P. Šrámek, J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, L. 
Čepelková, V.Míl 

proti  0     

 zdrž.  1 S. Mach 

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 2017 

 8. Závěrečný účet obce za rok 2017 

 9. Závěrečný účet SOJH za rok 2017 

10. Zpráva o činnosti obce za 1.pololetí 2018 

11. Snížení počtu zastupitelů na další volební období 

12. Diskuze 

13. Návrh usnesení 

14. Závěr 

 

4. Zřízení návrhové komise 
 
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda Martin 
Spielberger, členové Stanislav Mach a Pavel Šrámek. 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: Stanislav Mach  a 
Pavel Šrámek.  

Výsledek hlasování:  

pro 10 V. Míl, P.Míl, J.Sedláčková, P.Dvořáček, M. Kult,  M.Dvořáček, 
Y.Friebelová, P. Smékal, J.Čepelka, L.Čepelková  

proti 0   

zdrž. 3  M.Spielberger, S.Mach, P.Šrámek 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Kontrola usnesení 
 
Z posledního jednání zastupitelstva nevzniknul žádný úkol. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 

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. 

L. Čepelková – Zeptala se, která cesta na Podhradí byla opravena. 

P. Dvořáček  – Odpověděl, že se jednalo o část cesty od Pázlerů směrem na 
Krákorku. 

P. Míl – Zeptal se na podrobnosti ohledně dotace na zakoupení požárního vozidla.  

M. Dvořáček – Odpověděl, že MASka vyhlásila dotace na nákup nových osobních 
automobilů pro hasičské jednotky v regionu. Z důvodu špatného technického stavu 
osobního automobilu, který jednotka SDH Havlovice vlastní se rozhodli podat žádost. 

M. Kult – Doplnil informaci o změně svozu zeleného odpadu z pondělí na úterý. 

Starosta – Vysvětlil, proč ke změně svozu došlo. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
7. Účetní závěrka obce za rok 2017 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s podklady pro účetní závěrku obce za rok 2017 
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.  
 
J.Čepelka – Zeptal se na přípomínku z auditu KÚHK ohledně obcházení zákona 
250/200 sb. při uzavírání darovacích smluv. 
 
Starosta – Vysvětlil, že se jedná pouze o „slovíčkaření“ a auditem bylo doporučeno 
změnit název z darovací smlouvy na dotaci. 
 
Žádné další 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 31.12.2017 viz Protokol o schvalování účetní 
závěrky obce Havlovice za rok 2017 (viz příloha č. 3). 

Výsledek hlasování: 

 pro   8 P. Dvořáček, M. Kult, M. Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,          
P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger,  

 



 

 

proti 0  

zdrž. 5 P. Míl, J. Čepelka, L. Čepelková, J. Sedláčková, V.Míl 

Usnesení bylo schváleno. 

L. Čepelková – Vysvětlila, proč se zástupci sdružení Rovnováha zdrželi hlasování. 
Jelikož nesouhlasili s rozpočtem obce, nemohou ani schválit účetní závěrku obce.  

 
8. Závěrečný účet obce za rok 2017 
 
Starosta obce představil přítomným zastupitelům jednotlivé body Závěrečného účtu 
obce Havlovice za rok 2017 (viz příloha č. 4). Dále zastupitele seznámil se Zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Havlovice za uplynulý kalendářní rok 2017. 
Poté dal možnost k připomínkám v následné diskuzi. Žádné 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 2017 
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad dle přílohy 
č. 4.                                              

Výsledek hlasování:  

pro   8 P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,         
P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger, 

proti 0    

 zdrž. 5 J. Sedláčková, P. Míl, L. Čepelková, J. Čepelka, V.Míl 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
9. Závěrečný účet SOJH za rok 2017 
 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se Závěrečným účtem Svazku obcí 
Jestřebí hory za rok 2017 (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 Havlovice schvaluje závěrečný účet Svazku obcí 

Jestřebí hory za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 

svazku obcí Jestřebí hory, a to bez výhrad dle přílohy č.5. 

 

 



 

 

Výsledek hlasování:  

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

proti 0    

 zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
10. Zpráva o činnosti obce za 1.pololetí 2018 

Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými akcemi naplánovanými na letošní 

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

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

životního prostředí. Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 

 

L. Čepelková – Zeptala se na opravu Zvoničky, kde přesně bude umístěna lavička. 

 

Starosta – Odpověděl, že bude umístěna venku. 

 

P. Míl – Zeptal se, zda ČEZ dělal i přípojku k vodárně na Podhradí. 

 

Starosta – Odpověděl, že přípojka k vodárně je také nová. 

 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny 

 

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
11. Snížení počtu zastupitelů na další volební období 

 

J. Čepelka představil návrh na snížení počtu členů zastupitelstva pro následující 

volební období ze současných 15 na 9 členů a tím i zrušení rady obce. Současný stav 

15 členů zastupitelstva je pro zástupce sdružení Rovnováha moc. Dále dal možnost 

k připomínkám a následné diskuzi. 

 

Starosta – Vysvětlil, že 15 členů zastupitelstva je nejnižší možný počet k tomu, aby 

mohla fungovat rada obce. Dodal, že rada obce pracuje operativně a v některých 

případech se schází doslova ze dne na den, což u zastupitelstva není možné. Jako 

příklad, kdy občané nenavštěvují jednotlivá zastupitelstva v hojném počtu uvedl 

město Úpice, kde zástupci města již nyní uvažují o obnovení rady města. Na závěr 

vyslovil nesouhlas s návrhem J. Čepelky. 

 

 

 

 



 

 

 

M. Spielberger – Souhlasil se zachováním rady obce i v následujícím období z důvodu 

operativnosti a pružnosti při schvalování jednotlivých bodů. 

 

L. Čepelková – Uvedla, že by chtěla mít všechna jednání zastupitelstva veřejná a 

veřejnosti přístupná. Domnívala se, že současné rozhodování rady je tzv. “pod 

pokličkou”, kdy jeden z členů má vyšší vliv na rozhodování rady obce. 

 

J. Čepelka – Upozornil na zápisy z jednání rady obce, kdy výsledky hlasování jsou 

pokaždé stejné a jednotné. 

 

M.Kult - Dodal, že minimálně ve dvou případech tomu tak nebylo a všechny zápisy z 

jednání rady i zastupitelstva jsou podle auditorů v pořádku. 

 

Y. Friebelová – Uvedla, že s prací rady obce nemá žádný problem a všem členům 

rady plně důvěřuje. 

 

L. Čepelková – Dodala, proč se ve většině případů zdrželi hlasování. 

 

J. Balcar – Doporučoval hlasovat pro zachování počtu zastupitelů a rady obce. 

 

Starosta – Upozornil na tvrzení L. Čepelkové, kdy uvedla, že se v radě vaří “pod 

pokličkou” a dodal, že toto tvrzení je urážející a nezakládá se na pravdě. 

 

P. Míl – Doplnil, že nemá problémy s radou obce, vadilo mu, že nemá přístup ke 

všem informacím ohledně hlasování a nemá možnost do změn zasáhnout. Pravomoce 

rady se za posledních 8 let mnohonásobně rozrostli. Podpořil návrh J. Čepelky. 

 

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

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje snížení počtu zastupitelů obce na 

nadcházející volební období 2018 – 2022 ze současných 15 na 9. 

Výsledek hlasování:  

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

proti 8    P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,         
P. Šrámek, S. Mach, M. Spielberger 

 zdrž. 0  

Usnesení nebylo schváleno. 
 

 

 

 

 



 

 

 
12. Diskuze 
 
 
J. Friebel – Zeptal se, zda běžní zastupitelé obce zastupují v současné době obec 
plnohodnotně. Poté se zeptal, zda jsou všichni zastupitelé obeznámeni s investicemi 
do opravy mostu ve vsi. 
 
Y. Friebelová – Reagovala na dotaz a odpověděla, že v tomo případě plně důvěřuje 
Radě obce a pokud bude chtít znát podrobnosti, zeptá se někoho z členů. 
 
P. Míl – Nesouhlasil s částou 50.000Kč na lavičku, která bude umístěna u dřevěné 
sochy vodníka před školou. Dodal, že nemůže toto rozhodnutí rady ovlivnit. 
 
L. Čepelková – Obrátila se na všechny zastupitele s prosbou o zakoupení vázy pro 
květiny k pomníku Květy Lelkové. O hrob se stará a dodala, že je smutné, když se 
obec ani Sokol o hrob nestarají. 
 
Starosta – Vysvětlil, že na doporučení kameníka z Trutnova, který pamětní desku 
vyráběl, se žádná váza k pomníku nedávala.  
 
V. Míl – Dodal, že o pomník by se měla starat obec nebo Sokol. 
 
Starosta  - Vysvětlil, že cílem bylo přestěhování ostatků Květy Lelkové do rodné vsi. 
 
L. Čepelková – Upozornila na neodvezený zelený odpad u urnového háje, který dle 
jejich slov není odvezen již tři měsíce. 
 
H. Čápová – Odpověděla, že zelený odpad je u urnového háje maximálně tři neděle a 
dodala, že jí vadí neodvezený zelený odpad. Navrhla zajištění údržbáře urnového 
háječku ze strany obce. Dále se zeptala, kdo má na starosti údržbu prostor kolem 
kontejnerů na plastový a papírový odpad za KD. 
 
Starosta – Vysvětlil, že vše se řeší postupně a zelený odpad bude v nejbližší době 
odvezen. Za pořádek kolem kontejnerů by se měli zodpovídat všichni, včetně třídění 
a uložení. Plastový a papírový odpad se odváží každý týden. 
 
J. Balcar – Upozornil, že není v moci Sokola se o hrob Květy Lelkové starat a odmítá 
odpovědnost za hrob. 
 
L. Čepelková – Upozornila na nepoděkování panu Miloši Toholovi za dlouholeté 
zásluhy v Sokole Havlovice ze strany obce a Sokola Havlovice. Zdůraznila, že se 
jedná o neúctu k tomuto člověku. 
 
Starosta – Odpověděl, že on sám předával dárkový balíček s poděkováním za jeho 
služby na VZZO v roce 2016, kde byla přítomna i paní Čepelková a nejinak se tomu 
dělo i v Sokole. 
 
L. Čepelková – Odpověděla, že na tomto zasedání asi nebyla. 
 
 
13. Návrh usnesení 

 



 

Starosta obce pověřil Martina Spielbergera přečtením návrhu usnesení. Poté byla 

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

stanovisko sděleno nebylo. 

14. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na druhém veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2018 a popřál všem příjemnou 

dovolenou. 

Zápis byl vyhotoven dne 29.6.2018 

 

 

 Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                                                                                                             

        starosta                                                                  místostarosta  

 

 

  Ověřovatelé  podpisu:        

     Lenka Čepelková                               Martin Dvořáček     

 


