
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 
14. září 2015. 

 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger   

Omluvení:  Martin Dvořáček 

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Kulda Zdeněk - žádost 

         2. ZŠ Havlovice - oznámení 

                 3. Svoz domovního odpadu 

        4. Daň z nemovitosti – koeficient 

        5. KOMET s.r.o. Pečky – oznámení 

        6. Oprava komunikace Svobodné 

        7. Souhlas vlastníka nemovitosti – myslivci 

        8. Změna rozpočtu č.2/2015 

        9. Jan Rýdl – ustanovení opatrovníka 

       10. Umístění stavby mimo zastavěné území 

11. Stanovení termínu a programu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                  
Havlovice                    

Rada obce: 

 
1. Projednala žádost pana Zdeňka Kuldy, Havlovice č.p.68 ze dne 21.8.2015 týkající se 

změny využití  pozemkových parcel č.p. 217/1, 222/2, 224/2 a 1309/1v k.ú. 
Havlovice (viz příloha č.1). 
Rada souhlasí se změnou využití pozemkových parcel č. 217/1,222/2 a 224/2.V 
případě p.p.č.1309/1 je nutné provézt její rozdělení geometrickým plánem. 
 



 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje změnu využití p.p.č. 217/1, 222/2 a 224/2 dle 
žádosti pana Zdeňka Kuldy. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice neschvaluje změnu využití p.p.č. 1309/1 dle žádosti pana 
Zdeňka Kuldy. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 
2. Byla seznámena s oznámením ředitele ZŠ Havlovice pana Mgr. Jaroslava Balcara o 

vyhlášení ředitelského volna pro žáky základní školy ve dnech 26.10.–27.10. 2015. 
(viz příloha č.2). Ředitelské volno je vyhlášeno v souladu s § 24 odst.2 Zákona č. 
56/2004 sb. Rada bere oznámení na vědomí. 

 
3. Projednala návrh pana Josefa Friebla na zařazení bodu s názvem „ Zavedení 

týdenního svozu odpadů“ do programu VZZO konaného dne 22.9.2015. 
(Příloha č.3). Rada obce schvaluje zařazení tohoto bodu do programu VZZO. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje zařazení bodu s názvem „ Zavedení týdenního 
svozu odpadů“ do program VZZO konaného dne 22.9.2015. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
4. Projednala návrh pana Josefa Friebla na zařazení bodu s názvem „Snížení 

koeficientu daně z nemovitosti“ do programu VZZO konaného dne 22.9.2015. 
Rada obce schvaluje zařazení tohoto bodu do programu VZZO. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje zařazení bodu s názvem „Snížení koeficientu 
daně z nemovitosti“ do program VZZO konaného dne 22.9.2015. 

Výsledek hlasování: pro  4  proti  0  zdrž.  0  



 

 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Byla seznámena se zněním dopisu, zaslaného firmou KOMET s.r.o., Petra 
Bezruče1031, 299 11 Pečky (viz příloha č.4). Z dopisu vyplývá, že firma není 
schopna zrealizovat opravu hasičského vozidla CAS 24 Liaz do konce letošního 
roku. Firmou navrhovaný termín opravy je leden – duben roku 2016. Rada obce 
rozhodla o zaslání žádosti na Královéhradecký kraj o prodloužení čerpání 
poskytnuté dotace na opravu do konce dubna roku 2016. 

 

 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o zaslání žádosti na Královéhradecký kraj o 
prodloužení čerpání poskytnuté dotace na opravu hasičského vozidla do konce 
dubna roku 2016. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

6. Rozhodla o opravě cesty v části obce „ Svobodné“ vedoucí od Tylova paloučku 
směrem ke hvězdárně dle žádosti pana Zdeňka Šulce, Havlovice 10 (viz příloha 
č.5). Jedná se o obecní komukaci, která je poničená a k opravě se použije 
štěrková a asfaltová drť. Náklady spojené s touto opravou jsou odhadovány na 
40.000Kč a budou součástí změny rozpočtu č.2/2015.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice rozhodla o opravě cesty v části obce „ Svobodné“ 
s náklady do 40.000Kč. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

7. Projednala žádost MS Barchovan Havlovice o změně adresy sdružení na                
OU Havlovice č.p. 146 (viz příloha č.6). Důvodem je časté střídání předsedů ve 
sdružení a tím nutná administrativa ohledně změny adresy celého sdružení. Rada 
s žádostí souhlasí a předkládá ji ZO k posouzení a schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se změnou adresy MS Barchovan Havlovice na OÚ 
Havlovice č.p. 146.  



 

 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

8. Zpracovala změnu rozpočtu č.2/2015 (viz příloha č.7) a předkládá ji 
zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se změnou rozpočtu č.2/2015 dle přílohy č.6. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

       8. Bere na vědomí rozsudek Okresního soudu v Trutnově, dle kterého byla obec 
Havlovice ustanovena opatrovníkem občana Jana Rýdla, bydlištěm Havlovice 
č.p.146.(Příloha č. 8). Pan Rýdl není schopen samostatně nakládat s majetkem 
v hodnotě přesahující 500,-Kč v každém jednotlivém případě. 

9.  Byla seznámena s žádostí Libora Toholy, Havlovice 202 o udělení souhlasu k 
umístění RD na p.č.  501/3, která se nachází mimo zastavěné území obce Havlovice 
(viz příloha č.9). Rada s žádostí souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu 
k projednání a schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s udělením souhlasu k umístění RD na p.č.  
501/3, která se nachází mimo zastavěné území obce Havlovice. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

Byla seznámena s žádostí Davida Dřeveckého, Havlovice 318 a Lucie Žďárské, 
Havlovice 244 o udělení souhlasu k umístění RD na p.č.  501/2, která se nachází 
mimo zastavěné území obce Havlovice (viz příloha č.10). Rada s žádostí 
souhlasí a předkládá ji zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s udělením souhlasu k umístění RD na p.č.  
501/2, která se nachází mimo zastavěné území obce Havlovice. 

 

 



 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Stanovila termín a program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                  
Havlovice na úterý 22. září 2015 od 19 hodin v KD. 

 

Program: 

        1. Zahájení 
        2. Volba ověřovatelů zápisu 
        3. Program zasedání 
        4. Zřízení návrhové komise 
        5. Kontrola usnesení 
        6. Zpráva o činnosti rady obce 
        7. Veřejnoprávní smlouva 
        8. Most U Mandle – výše škody a její vymáhání 

  9. Cesta U urnového háje – výše škody a její vymáhání 
      10. Chodník (stezka) u bytovek 

11. Revokace usnesení zastupitelstva o odměnách komisí 
12.Zrušení stavební komise 
13.Co by měla obec mít, nemá a nedělá 
14.Odvoz domovního odpadu 2016 
15.Daň z nemovitosti – změna koeficientu 
16.Finanční dar 
17.Myslivecké sdružení Barchovan – změna sídla 

      18.Stavba rodinných domů mimo zastavěné území obce 
19.Změna rozpočtu č. 2/2015 
20.Diskuze 
21.Návrh usnesení 
22.Závěr 

 

 V Havlovicích dne 16.9.2015 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


