
   

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo ve 
čtvrtek 28. března 2019 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2019, 
uvítal přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha č.2) je přítomno 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů 
zastupitelstva). Předem se omluvili M. Kult, J. Čepelka, P. Míl a M. Spielberger.  
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Zapisovatelem byl pověřen Stanislav Mach. 

Starosta přečetl výhrady zaslané nepřítomným zastupitelem Janem Čepelkou 
k mimřádnému zastupitelstvu obce ze dne 5.3.2019. Jednalo se o nepodepsání 
zápisu ověřovatelem Petrem Mílem a neschválení bodu č.5 „Zřízení vyšetřovací 
komise“. 

Starsosta – vysvětlil podle právního rozboru, že pokud ověřovatel zápisu nepodepíše 
zápis z jakýchkoliv důvodů, nemá to mít vliv na rozhodnutí zastupitelstva. Dále 
seznámil s druhou připomínkou pana J.Čepelky, kdy následující jednání  
zastupitelstva podle výkladu právních norem může zrušit připomínku zastupitele 
v případě bodu č.5 z jednání mimořádného zastupitelstva. Poté vyzval k dalším 
připomínkám a následné diskuzi. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s průběhem i správností zápisu 

z mimořádného veřejného zasedání konaného dne 5.3.2019 

Výsledek hlasování:  

pro 11  P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký,  
   A. Stanislav,M. Dvořáček, S. Mach, P. Šrámek,   
   V. Balcarová, P. Smékal, M. Vodička 

proti 0   

zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 



 

 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Starosta navrhl ověřovatele zápisu v tomto složení: Martin Dvořáček, Stanislav Mach. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje ověřovatele zápisu Martina 
Dvořáčka a Stanislava Macha. 

Výsledek hlasování:  

pro    9  P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký,   
  A. Stanislav, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal, M. Vodička,  

proti  0       

zdrž.  2  M. Dvořáček, S. Mach 

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 „Poptávkové řízení “. 

Žádné další stanovisko sděleno nebylo.  
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje rozšířený program 1. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice. 

Výsledek hlasování:  

 pro    8   P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina, P. Šrámek,V. Balcarová,      
   P. Smékal, M. Dvořáček, S. Mach 

proti  0      

 zdrž.  3 A. Stanislav, J. Kopecký, M. Vodička 

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. Hospodaření obce za rok 2018 
 8. Hospodářská činnost obce za rok 2018 

 9. Pozemkové záležitosti 

10. Poptávkové řízení 

11. Rozpočtové opatření č.4/2019 

12. Zpráva o stavu vymáhání škody 

13. Diskuze 

14. Návrh usnesení 

15. Závěr 

 

4. Zřízení návrhové komise 
 
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda Petr Smékal, 
členové M. Vodička 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 Petr Smékal, členové: Milan Vodička a Pavel 
Šrámek.   

Výsledek hlasování:  

pro   8   P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina,V. Balcarová, M. Dvořáček, 
  S. Mach, A. Stanislav, J. Kopecký 

proti 0   

zdrž. 3  P. Smékal, M. Vodička, P. Šrámek 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Kontrola usnesení 

Starosta seznámil přítomné s podpisem kupní smlouvy nemovitosti zapsané pod LV 
155. Dále s podpisem smlouvy o dílo na dodávku dopravního automobilu. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
 
 
 



 
 

6. Zpráva o činnosti rady obce 

Starosta 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. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
7. Hospodaření obce za rok 2018 
 

Starosta představil přítomným návrh hospodaření obce za rok 2018, který se bude 
schvalovat na červnovém zasedání. Přiblížil přijmové a výdajové částky. Dále dal 
možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly 
vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
8. Hospodářská činnost obce za rok 2018 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem hospodářské činnosti obce v roce 
2018, který se bude schvalovat na červnovém zasedání. Představil jednotlivé položky 

kapitol včetně plánu nákladů a výnosů. Dále dal možnost k připomínkám a následné 

diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
9. Pozemkové záležitosti 
 
Starosta obce seznámil přítomné s prodejem p.p.č. 1279/2 o výměře 211m2 v k.ú. 

Havlovice, která vznikla oddělením z původní p.p.č. 1279 dle GP č. 810-147/2018 

Zemědělské společnosti Svobodné a.s. Havlovice za cenu 30,-Kč/m2 (příloha č. 3). 

Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy 

nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s prodejem p.p.č. 1279/2 o výměře 

211m2 v k.ú. Havlovice, která vznikla oddělením z původní p.p.č. 1279 dle 

GP č. 810-147/2018 Zemědělské společnosti Svobodné a.s. Havlovice za 

cenu 30,-Kč/m2 dle přílohy č. 3.  

Výsledek hlasování: 

 

 



 

  

pro 10 P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina,V. Balcarová, M. Dvořáček, 
  S. Mach, J. Kopecký, P. Smékal, M. Vodička, P. Šrámek 

proti 0      

zdrž. 1  A. Stanislav 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Starosta obce seznámil přítomné s odkoupením p.p.č.1450/3 o výměře 524m2 v k.ú. 

Havlovice, která vznikla oddělením z původní p.p.č.1450/2 dle GP č. 810-147/2018 

od Zemědělské společnosti Svobodné a.s. Havlovice za cenu 30,-Kč/m2. Poté dal 

možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly 

vzneseny. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s odkoupením p.p.č.1450/3 o 

výměře 524m2 v k.ú. Havlovice, která vznikla oddělením z původní 

p.p.č.1450/2 dle GP č. 810-147/2018 od Zemědělské společnosti 

Svobodné a.s. Havlovice za cenu 30,-Kč/m2. 

Výsledek hlasování:  

pro 10 P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina,V. Balcarová, M. Dvořáček, 
  S. Mach, J. Kopecký, P. Smékal, M. Vodička, P. Šrámek 

proti 0      

zdrž. 1  A. Stanislav 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Starosta obce seznámil přítomné s prodejem p.p.č. 1372/5 o výměře 34m2 a 

p.p.č.1372/6 o výměře 55m2 vše v k.ú. Havlovice, které vznikly oddělením z původní 

p.p.č.1372/1 dle GP č. 816-12/2019 manželům Alexandrovi a Zdeňce Rybakovým, 

Havlovice č.p.109 za cenu 30,-Kč/m2 (Příloha č. 4). Poté dal možnost 

k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny.                                                          

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s prodejem p.p.č. 1372/5 o výměře 

34m2 a p.p.č.1372/6 o výměře 55m2 vše v k.ú. Havlovice, které vznikly 

oddělením z původní p.p.č.1372/1 dle GP č. 816-12/2019 manželům 

Alexandrovi a Zdeňce Rybakovým, Havlovice č.p.109 za cenu 30,-Kč/m2 

dle přílohy č. 4. 

Výsledek hlasování: 



 

  

 pro 9   P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina,V. Balcarová, M. Dvořáček, 
  S. Mach, P. Smékal, M. Vodička, P. Šrámek 

proti 0      

zdrž. 2  A. Stanislav, J. Kopecký 

Usnesení bylo schváleno. 

 
Starosta obce seznámil přítomné s odkoupením p.p.č. 524/3 o výměře 6m2, která 

vznikla oddělením z původní p.p.č.524/2 a p.p.č. 1638 o výměře 2m2, která vznikla 

oddělením z původní st.p.č.110 vše dle GP č. 816-12/2019 vše v k.ú. Havlovice od 

manželů Alexandra a Zdeňky Rybakových, Havlovice č.p.109 za cenu 30,-Kč/m2. Poté 

dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly 

vzneseny.                                                     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s odkoupením p.p.č. 524/3 o 

výměře 6m2, která vznikla oddělením z původní p.p.č.524/2 a p.p.č. 1638 

o výměře 2m2, která vznikla oddělením z původní st.p.č.110 vše dle GP č. 

816-12/2019 vše v k.ú. Havlovice od manželů Alexandra a Zdeňky 

Rybakových, Havlovice č.p.109 za cenu 30,-Kč/m2. 

Výsledek hlasování:  

 pro 9   P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina,V. Balcarová, M. Dvořáček, 
  S. Mach, P. Smékal, M. Vodička, P. Šrámek 

proti 0      

zdrž. 2  A. Stanislav, J. Kopecký 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

10. Poptávkové řízení 

Starosta seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení, kde se stala vítězem 

výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou mimo režim ZZVZ  na 

akci „Cyklostezka Havlovice – Malá Strana“ firma REPARE Trutnov s.r.o., Mladobucká 

105, 541 02 Trutnov, která podala ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku ve 

výši 3.074.628,85Kč včetně DPH. Poté dal možnost k připomínkám a následné 

diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení:  

 

 



 

 

 Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje vítězem výběrového řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou mimo režim ZZVZ  na akci 

„Cyklostezka Havlovice – Malá Strana“ firmu REPARE Trutnov s.r.o., 

Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, která podala ekonomicky nejvýhodnější 

cenovou nabídku ve výši 3.074.628,85Kč včetně DPH. 

Výsledek hlasování:  

 pro 9   P. Dvořáček, S. Hánlová, D. Švrčina, V. Balcarová, M. Dvořáček, 
  S. Mach, P. Smékal, M. Vodička, P. Šrámek 

proti 0      

zdrž. 2  A. Stanislav, J. Kopecký 

 

Usnesení bylo schváleno. 

11. Rozpočtové opatření č.4/2019 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtového opatření 
č.4/2019 (příloha č.5). Dále dal možnost k připomínkám v následné diskuzi. Žádné 
připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2019 (viz příloha 
č.5). 

Výsledek hlasování:  

 pro 9   P. Dvořáček, S. Hánlová, D. Švrčina, V. Balcarová, M. Dvořáček, 
  S. Mach, P. Smékal, M. Vodička, P. Šrámek 

proti 0      

zdrž. 2  A. Stanislav, J. Kopecký 

12. Zpráva o stavu vymáhání škody 
 
Mgr. Antonín Stanislav informoval přítomné o podání trestního oznámení u O.S. 
v Rycnově nad Kněžnou dne 12.3.2019 na vymáhání škody po panu Stanislavu Pírovi. 
Soud požádal o vykalkulování škody, která se bude po panu Pírovi požadovat. Poté 
vysvětlil jak bude další jednání probíhat. O dalším průběhu bude zastupitelstvo 
informovat na dalším zasedání. Dále dal možnost k připomínkám v následné diskuzi. 
Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
 
 
 



 
 
13. Diskuze 
 
V. Balcarová – Požadovala zabezpečení vstupu do Kábrtova statku. Poté označení 
žlutými čárami v místě rozšíření křižovatky před hostincem U lávky. 
 
Starosta – Odpověděl, že brána u Kábrtova statku bude zavřena po dokončení 
terénních úprav na opravě vodovodu za statkem. Dopravní značení Náchod označí 
žlutými čárami prostor, kde se nebude moci parkovat. 
 
J. Sedláčková – Zeptala se na opravu dřevěnné lávky na horním konci. 
 
Starosta – Odpověděl, že během 14 dní se umístí dopravní značka s omezením 
nosnosti 1,5t. 
 
D. Švrčina – Navrhnul omezení průjezdu dodatkovou tabulí s nápisem průjezd pouze 
jednoho vozidla. 
 
Z. Honzera – Požadoval úklid palet u dřevěnné lávky panem Rybákem a posunutí 
kontejnerů na plastový a papírový odpad. 
 
M. Vodička – Navrhnul obnovení informací na obecním webu ohledně hlášení 
obecního rozhlasu. A dále rozšíření o informaci výsledků rozborů vody. 
 
Starosta – Vysvětlil, že rozbory se dělají každý čtvrt roku a jakmile budou známý 
výsledky, tak se umístí ne webové stránky obce. 
 

V. Míl – Pozval na charitativní akci dne 13.4.2019 v KD Havlovice. 

P. Šrámek – Pozval na 30.3.2019 do sportovního areálu, kde bude zahájena 

sportovní sezóna a veškerá sportoviště budou v tento den zdarma. 

J. Balcar – Do třetice pozval přítomné na přednášku o hradu Vízmburk, která se bude 

konat 4.4.2019 od 18h v ZŠ Havlovice. 

 

14. Návrh usnesení 

Starosta obce přečtetl návrhu usnesení. Poté byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. 

15. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na prvním veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2019 a popřál všem hodně zdraví. 

Zápis byl vyhotoven dne 8.4.2019 

Ing. Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                                                                                                             

        starosta                                                                  místostarosta  

 Ověřovatelé  podpisu:        

     Stanislav Mach                                        Martin Dvořáček     

 


