
  

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo    
v úterý 28. března 2017 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2017, 
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 omluvila Lenka Čepelková. 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. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje ověřovatele zápisu Martina 
Dvořáčka a Petra Smékala. 

Výsledek hlasování:  

pro    12  P. Jiránek, P.Míl, J.Sedláčková, P.Dvořáček, M. Kult, S. Mach, 
Y.Friebelová, P. Šrámek, J.Čepelka, M.Spielberger, J. Kaizr,       
J. Řezníček 

proti  0       

zdrž.  2  M. Dvořáček a P. Smékal 

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 vyřazení bodu č.6,11,14 a15 z programu jednání z důvodu 
neobdržení podkladů k těmto bodům. 
 
Starosta – Vysvětlil, že není jeho povinností zasílat písemné podklady ke všem bodům 
jednání zastupitelstva. 
 
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.  
 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje vyřazení bodu č. 6, 11, 14 a 15 z 

programu jednání VZZO. 

Výsledek hlasování:  

pro    3   P. Míl, J. Čepelka, P. Jiránek 

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

 zdrž.  2 J. Kaizr, J. Sedláčková 

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, P. Jiránek 

 zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

Program: 

 1. Zahájení 
 2. Volba ověřovatelů zápisu 

      3. Program zasedání 
 
 
 



 
 
 

 4. Zřízení návrhové komise 
 5. Kontrola usnesení 
 6. Kabelová televize – zpráva provozovatele 
 7. Zpráva o činnosti rady obce 
 8. Hospodaření obce za rok 2016 

 9. Hospodářská činnost obce za rok 2016 

10. Rozpočtové opatření č.1/2017 

11. Provádění rozpočtových změn 

12. Stavba mimo zastavěné území obce 

13. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

14. Revokace usnesení zastupitelstva 

15. Změna katastrálního území 

16. Diskuze 

17. Návrh usnesení 

18. Závěr 

 

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

Výsledek hlasování:  

pro 11 P. Jiránek, 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, J. Kaizr, J. Řezníček 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Kontrola usnesení 
 
Na posledním zasedání v roce 2016 starosta obce slíbil přesunutí bodu s názvem „ 
Provádění rozpočtových změn“ na 1. jednání zastupitelstva v roce 2017. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
 
 



 
 
 
6. Kabelová televize – zpráva provozovatele 
 
Starosta obce představil přítomným provozovatele kabelové televize v obci pana 
Pavla Dohnala a předal mu slovo. Pan Dohnal přiblížil současný stav kabelové televize 
a popsal přechod na digitální vysílání v roce 2021. Poté odpovídal na dotazy z řad 
zastupitelů a občanů. 
 

7. 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. 

J. Kaizr – Zeptal se jaká je představa sestavení seznamu č.p. v obci, která znečišťují 
ovzduší. 

P. Dvořáček  – Odpověděl, že seznam již existuje a bude se postupně rozšiřovat. 

M. Spielberger – Dopřesnil postup obce při jednání s občany.  

J. Čepelka – Dotázal se, co se bude dít s občany, kteří nebudou respektovat 
upozornění. 

M. Spielberger – Odpověděl, že stížnost bude podstoupena odboru Životního 
prostředí v Trutnově, jehož pracovníci budou jednotlivé případy řešit. 

P. Jiránek – Navrhnul ukončení zápisů z jednání rady slovy rada doporučuje – 
nedoporučuje zastupitelstvu... 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
8. Hospodaření obce za rok 2016 
 
Starosta představil přítomným návrh hospodaření obce za rok 2016 (viz příloha 
č.6), který se bude schvalovat na červnovém zasedání. Přiblížil přijmové a výdajové 
částky. Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 
 
J. Kaizr – Zeptal se jaký je rozdíl mezi zůstatkem na účtu a rezervou. 
 
Starosta – Vysvětlil, že v případě rezervy se jedná o konkrétní položku položku ve 
schváleném rozpočtu.  

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 



 

 

 
9. Hospodářská činnost obce za rok 2016 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem hospodářské činnosti obce v roce 2016 
(viz příloha č.7), který se bude schvalovat na červnovém zasedání. Představil 

jednotlivé položky kapitol včetně plánu nákladů a výnosů. Dále dal možnost 

k připomínkám a následné diskuzi.  
 
J. Friebel – Vysvětlil rozdíl mezi plátci a neplátci DPH včetně vyčíslení rozdílu 
v případě plateb za vodné. 
 
P. Míl – Požadoval vysvětlení výdajové částky s názvem vodoměry. 
 
Starosta  – Vysvětlil, z čeho je tato položka slkládá. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
10. Rozpočtové opatření č.1/2017 
 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se změnou v zákoně. Od letošního února 

se změny v rozpočtu budou nově nazývat rozpočtové opatření. Dále seznámil 

s jednotlivými položkami rozpočtového opatření (příloha č. 3). Poté dal možnost 

k připomínkám a následné diskuzi.  

J. Čepelka – Zeptal se na sochu vodníka, zda ji obec potřebuje. 

Starosta – Odpověděl, že tato myšlenka vzešla z řad občanů. 

P. Míl  – Dotázal se, kolik stály žárovky na vánoční výzdobu. 

Starosta – Odpověděl, že částka určená na vánoční výzdobu počítá i s drobnou 
rezervou na další nákupy. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Havlovice 
č.1/2017 ke dni 28.3.2017 dle přílohy č.3. 

Výsledek hlasování:  

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

proti 3     J. Čepelka, J. Sedláčková, P. Míl 

 



 

 

zdrž. 2  J. Kaizr, P. Jiránek 

Usnesení bylo schváleno. 

 
11. Provádění rozpočtových změn 

Starosta představil zastupitelstvu obce v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů převod 
kompetenci k provádění rozpočtových opatření v období mezi jednotlivými zasedání  
zastupitelstva na straně příjmů i výdajů do výše 300.000,-Kč na radu obce. Poté dal 

možnost k připomínkám a následné diskuzi.  

 
 
Vl. Míl – Zeptal se na četnost schvalování rozpočtových změn. 
 
Starosta – Vysvětlil náhodné zvyšování a snižování rezervy mezi jednotlivými 

jednáními zastupitelstva obce. 
 
P. Jiránek – Navrhnul častější schůzky zastupitelstva. 
 
Y. Friebelová – Vyslovila důvěru v radu obce. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v souladu s § 102 ods.2 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, byly na radu obce převedeny kompetence k provádění 

rozpočtových opatření v období mezi jednotlivými zasedáními 

zastupitelstva na straně příjmů i výdajů do výše 300.000,- Kč a zároveň, 

aby na radu obce byly převedeny kompetence k provádění rozpočtových 

opatření v době mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva v případě 

přijetí dotace, u kterých zastupitelstvo schválilo podání žádosti o 

poskytnutí dotace bez omezení výše. 

 

Výsledek hlasování:  

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

proti  4     J. Čepelka, P. Jiránek, J. Sedláčková, P. Míl 

zdrž.  1 J. Kaizr 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 

 

Zastupitelstvo si vyhrazuje: 
 
Právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 

v kompetenci rady obce na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po 

schválení rozpočtového opatření radou obce. 

 

12. Stavba mimo zastavěné území 

Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Pavla Zučka, Havlovice 252 o udělení 

souhlasu k umístění nového RD na p.č. 1047/1, která se nachází mimo zastavěné 

území obce Havlovice (viz příloha č.5). Poté dal možnost k připomínkám a následné 

diskuzi.  

 

Y. Friebelová – Vyzvala k vyjádření Pavla Zučka. 
 
P. Zuček – Přiblížil přítomným lokalitu obce, kde se nachází jeho pozemek. Jedná se o 
sloučení čtyřech pozemků a sloučení již na katastrálním úřadě proběhlo. 
 
M. Dvořáček – Připomněl pozemky pod hospodářskou budovou rybářů, které patří p. 
Zučkovi. V případě odprodeje by rybáři mohli žádat o dotace. 
 
P. Šrámek – Souhlasil s M. Dvořáčkem. 
 
M. Kult – Vysvětlil jak na tom jsou rybáři s pozemky a proč musí rybáři žádat o 
finanční dar pouze obec. 
 
J. Čepelka – Obvinil zastupitele z vydírání a nazval jednání hovadstvem a hnusem. 
 
S. Mach – Navrhnul řešit věci konstruktivně. Nesouhlasil s napadením, že v případě 
komínů se jedná o udávání a potvrdil doměnku, že nikdo nikoho nevydírá. 
 
J. Čepelka – Přečetl článek z HA novin, kde ho starosta jmenuje jako viníka za 
utracenou částku 153 000Kč za dodatečné stavební povolení. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 
 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu rodinného domu na p.p.č.1047/1 

která se nachází mimo zastavěné území obce dle přílohy č.5.   

Výsledek hlasování:  

pro    13  P. Dvořáček, M, Spielberger, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. 
Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek, S. Mach, J. Čepelka, P. Jiránek, 
J. Sedláčková, P. Míl, J. Kaizr 

proti  0    

 



 

   

zdrž.  1 M. Kult 

Usnesení bylo schváleno. 

13. Obecně závazná vyhláška 

 
Starosta obce představil návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o nočním klidu 

(viz příloha č.4). Pořadatel každé akce musí písmně nahlásit termín a místo konání 

nejméně 15 dní před datem konání na OÚ. Doba nočního klidu se vymezuje od 

02.00hod. do 06.00hodiny v době konání veřejnosti přístupných akcí. Poté dal 

možnost k připomínkám a následné diskuzi.  

 

P. Míl – Zeptal se, zda se k nahlášené akci může někdo z občanů odvolat. 

 

Starosta – Odpověděl, že se nelze odvolat. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 

 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o  

nočním klidu dle přílohy č.4.      

Výsledek hlasování:  

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

proti  0      

zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

14. Revokace usnesení zastupitelstva 

Na základě vyjádření krajských auditorů starosta vysvětlil chybně schválený bod 
plánu financování obecního vodovodu na posledním zastupitelstvu dne 13.12.2016. 
Nově je potřeba schválit Plán financování obecního vodovodu a zřízení Fondu oprav 
obecního vodovodu. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné 
připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva obce ze 

dne 13.12.2016 v bodě – Plán financování obecního vodovodu a nově 

schvaluje Plán financování obecního vodovodu a zřízení Fondu oprav 

obecního vodovodu. 

 



 

 

Výsledek hlasování:  

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

proti  0      

zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

15. Změna katastrálního území 

Starosta seznámil přítomné  s žádostí pana Aleše Andrše o přemístění jeho staveb a 
pozemků z katastrálního území Slatina nad Úpou do k.ú. Havlovice (viz příloha 
č.8). Jedná se o přesun mezi okresy Náchod a Trutnov. Poté informoval o zamítnutí 
žádosti ze strany zastupitelstva Slatiny nad Úpou. Dále dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi. 

M. Kult- Přiblížil jednání zastupitelstva Slatiny nad Úpou, kterého se osobně zúčastnil. 
Přislíbil další podporu v jednání o přesunu. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
12. Diskuze 
 
Starosta – Seznámil přítomné s blížícím se svozem nebezpečného odpadu                 
a vynášením smrtky ze vsi. 
 
J. Friebel – Navrhnul vytvoření manuálu jak postupovat při zatápění v kotli. 
 
J. Kábrt – Zastal se J. Čepelky při obvinění za obcí utracenou částku 153 000Kč. 
 
J. Suk – Podal písemnou žádost o opravu komunikace vedoucí od trafostanice k jeho 
domu. 
 
H. Čápová – Zeptala se, zda se řeší zvýšený průjezd kamiónů obcí. 
 
Starosta – Odpověděl, že zákazové cedule jsou naistalovány a policie ČR 
informována. 
 
R. Čáp – Zhodnotil současnou situaci v obci za hrůzostrašnou. 
 

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 prvním veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2017 a popřál všem hodně zdravý. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 31.3.2017 

 

 Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                                                                                                             

          starosta                                                                  místostarosta  

 

  Ověřovatelé  podpisu:        

       Petr Smékal                                           Martin Dvořáček     

 

 


