
   

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo    
v úterý 25. září 2018 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 3. 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. Sedláčková. 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: Martin Dvořáček a L.Čepelková. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
 
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, P.Dvořáček, M. Kult, S. Mach, Y.Friebelová, P. 
Šrámek, J.Čepelka, M.Spielberger, P. Smékal, J. Řezníček 

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. 
 
 



 
 

Starosta – Navrhnul přidání bodu č.10 s názvem „Dopravní automobil – dotace“. 

 
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje rozšířený program 3. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice. 

Výsledek hlasování:  

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

proti  0     

 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. Rozpočtové opatření č.9/2018 
 8. Pasport komunikací 
 9. Zpráva ředitele Základní a mateřské školy 

10. Dopravní automobil - dotace 

11. Zhodnocení uplynulého volebního období 2014-2018 

12. Diskuze 

13. Přehled usnesení 

14. Závěr 

 

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

 



 

 

Výsledek hlasování:  

 

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

proti 0   

zdrž. 3  M.Spielberger, S.Mach, J.Řezníček 

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. 

P.Míl – Dotázal se jaký je současný stav fermetační stanice v Úpici. 

Starosta – Odpověděl, že o stavu zápachu v obci jednal s ČOI v Hradci Králové. Na 
odstranění zápachu město Úpice stále pracuje. Byly přidány další filtry pro snížení 
zápachu. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
7. Rozpočtové opatření č.9/2018 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtového opatření 
č.9/2018 (příloha č.3). Dále dal možnost k připomínkám v následné diskuzi.  
 
P. Míl – Požádal o vysvětlení částky 765.000Kč na dopravu. 
 
Starosta – Vysvětlil, že se jedná o původní rozpočet a k tomu jsou připočteny 
jednotlivé rozpočtové opatření schválené RO. 
 
 
 
 
 



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

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.9/2018 (viz příloha 
č.3). 

Výsledek hlasování: 

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

proti 0  

zdrž. 1 J. Čepelka 

Usnesení bylo schváleno. 

 
8. Pasport komunikací 
 
Starosta obce představil přítomným pasport komunikací naší obce, který zpracovala 
firma Geodézie TOPOS a.s z Dobrušky. Součástí pasportu je i zaměření obecního 
vodovodu, dopravního značení a částečně i kanalizace. Poté seznámil přítomné 
s rozdělením komunikací v obci. Dále dal možnost k připomínkám v následné diskuzi.  
 
J.Čepelka – Připomněl, že pasportizace komunikací měla být hotová už v roce 2016, a 
že se zpracováním je spokojen. 
 
P.Míl – Zeptal se, zda se z pasportu dá vyčíst, kolik komunikací je v soukromém 
vlastnictví. 
 
Starosta – Odpověděl, že v pasportu jsou zaměřené pouze obecní komunikace. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje pasport komunikací obce Havlovice.                                            

Výsledek hlasování:  

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

 

 



 

 

proti 0    

 zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
9. Zpráva ředitele ZŠ a MŠ Havlovice 

Mgr. Jaroslav Balcar představil nejprve kapacity ZŠ a MŠ Havlovice, poté přiblížil 
jednotlivé aktivity během celého roku. Poděkoval obci Havlovice za podporu. 
Závěrem uvedl finanční částky za nákupy vybavení do kuchyně. Poté dal prostor 
k diskuzi. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
10. Dopravní automobil - dotace 

Starosta obce seznámil zastupitele s poskytnutím dotace ve výši 1.500.000,-Kč na 
nákup dopravního automobilu pro SDH Havlovice z programu č. 06 – Integrovaný 
regionální operační program prostřednictvím MAS Království - Jestřebí hory,o.p.s.  
Jedná se o 90% uznatelných nákladů. Dále dal možnost k připomínkám a následné 
diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 1.500.000,-Kč na 
nákup dopravního automobilu pro SDH Havlovice z programu č. 06 – 
Integrovaný regionální operační program prostřednictvím MAS Království - 
Jestřebí hory,o.p.s.   

Výsledek hlasování:  

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

proti 0    

 zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
11. Zhodnocení uplynulého volebního období 2014-2018 

Starosta obce popsal ve své zprávě uplynulé volební období. Vyzdvihl zejména 
získané dotace na jednotlivé akce včetně finanční spoluúčasti obce. V závěru 
poděkoval přítomným devíti zastupitelům za obětavou činnost v uplynulém volebním 
období. Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 
 



 
 
 
P. Kopřiva – Zeptal se, kdy bude opravena část obecní komunikace před jeho domem. 
 
Starosta – Vysvětlil, že v roce 2020 se v celé obci připravuje společně s ČEZ položení 
všech kabelů el. vedení do země. Bude se to týkat i části obce u p. Kopřivy.  
 
P. Míl – Navrhnul alespoň nevezení makadamu pro zpevnění cesty. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
12. Diskuze 
 
P. Ćipel – Požádal o opravu cesty k jeho domu. Cesta je neudržovaná a zarostlá. 
 
 
Starosta – Přislíbil prostříhání větví podél přístupové cesty v nejbližší době. 
 
 
 
L. Čepelková – Omluvila se za mylnou informaci z předcházejícího zastupitelstva 
ohledně poděkování panu Miloši Toholovi. Poté požádala o omluvu starostu obce za 
mylnou informaci zastupitelstvu obce při realizaci mostu U mandle. 
 
 
Starosta – Odpověděl, že se k tomuto tématu už nechce vracet. 
 
P.Šulc – Zeptal se, kdy se bude opravovat cesta ve Svobodném, která byla poničena 
těžbou dřeva. 
 
Starosta – Odpověděl, že by chtěl, aby cesta byla do letošní zimy opravená. 
 
J. Čepelka – Zeptal se na vyjádření starosty ohledně kvality vody v obecním 
vodovodu, reagoval na zaslaný email, který je zatím bez vyjádření. 
 
Starosta – Odpověděl, že odpoví do 30 dnů od zaslání. Zatím nemá informace o 
závadnosti vody. Loňský problém s kvalitou vody byl způsoben výměnou potrubí 
z čerpací stanice do vodojemu. 
 
J. Pinkava – Vysvětlil odběr a rozbor vody v loňském roce při žádosti o kolaudaci 
rodinného kadeřnictví v obci. 
 
J. Pinkava – Zeptal se, proč není starosta v pondělí a ve středu na úřadě. 
 
Starosta – Vysvětlil, že dle zákona o obcích je pracovní doba starosty 24 hodin po 
dobu 7 dní v týdnu. Osobní volno může mít kdykoliv, ale nesmí omezit chod obce. 
 
J. Suk – Zeptal se na možnost realizace jednosměrné ulice mezi Kábrtovými a 
Kociánovými. Dále navrhnul namalování žlutých čar u staní před hospodou U lávky. 
 
M. Kult – Přiblížil a vysvětlil současný stav jednosměrné komunikace v horní části 
obce. Realizace je plánovaná na rok 2019. 
 
 
 



 
 
P. Míl – Dodal, že cesta u Kábrtů je v soukromém vlastnictví a realizace opravy není 
možná. Dále přiblížil jednání manželů Kábrtových se starostou obce. Na závěr 
navrhnul odkoupení této cesty. 
 
Starosta – Vysvětltil jednání s Kábrtoými. Jednání o odkoupení cesty proběhlo celkem 
3x a zatím nevedlo ke společnému řešení situace. 
 
J. Čepelka – Dodal, že ze zákona je obec povinná se starat i o obecní komunikace, 
které nejsou v majetku obce. 
 
Starosta – Odpověděl, že prioritní jsou komunikace ve vlastnictví obce. 
 
 

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 třetím veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2018. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 1.10.2018 

 

 

 

 

 Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                                                                                                             

        starosta                                                                  místostarosta  

 

 

  Ověřovatelé  podpisu:        

     Lenka Čepelková                               Martin Dvořáček     

 


