
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 13/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané  
ve čtvrtek 15. října 2015. 

 

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

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Chodníky v obci – průběh prací 

         2. Výměna sloupů NN na Podhradí 

                 3. SDH Havlovice – umístění sídla 

        4. COOP Dvůr Králové n.L. – tržní posouzení 

        5. Rušení kontaktního místa 

        6. Jan Čepelka - oznámení 

        7. Smlouva o dodávce elektřiny 

        8. Kniha Havlovice „U Nás“ 

 Rada obce: 

 
1. Provedla kontrolní prohlídku dvou stvebních akcí se společným názvem                              

„ Chodníky a dešťová kanalizace v obci Havlovice“. Předseda stavební 
komise seznámil členy rady s průběhem stavebních prací na obou akcích. Rada 
bere tuto zprávu na vědomí. 

 
2. Byla seznámena s oznámením, zaslaným společností ČEZ Distribuce a.s. na 

rekonstrukci venkovního vedení NN v lokalitě Podhradí. Plánovanou rekonstruci 
společnost provede v roce 2018 (viz příloha č.1). Rada oznámení bere na  
vědomí. Dále pověřuje starostu obce zasláním dopisu na společnost ČEZ Distribuce 
s žádostí o možnost pokládky vedení NN do země. 
 
 



 

3.  Projednala žádost SDH Havlovice o umístění adresy sídla spolku na Havlovice      
č.p. 377, 542 32, Úpice (viz příloha č.2). Rada s žádostí souhlasí. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s umístěním adresy SDH Havlovice na Havlovice 
č.p. 377, 542 32, Havlovice. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

4. Byla seznámena s dvěma znaleckými posudky na tržní odhad nemovitosti prodejny 
potravin v obci. První posudek je zpracovaný panem Jiřím Danielisem pro družstvo 
COOP Dvůr Králové n.L a vyplývá z něho, že navržená obvyklá cena nemovitosti 
zapsané v LV č.916 v k.ú. Havlovice činí zaokrouhleně 2.970.000Kč (viz příloha 
č.3). Druhý posudek zpracoval na žádost obce Havlovice pan Josef Středa a 
navržená obvyklá cena nemovitosti činí 1.912.290Kč (viz příloha č.4). Rada bere 
tyto posudky na vědomí. 
 

 
5. Projednala návrh pana Josefa Friebla na zařazení bodu s názvem „Zrušení 

kontaktního místa v Úpici“ do programu jednání Rady obce v měsíci říjnu 2015. 
Rada obce se již v předstihu o toto téma zajímala a oslovila některé úpické 
zastupitele. Byla ujištěna, že kontaktní místo určené k poskytování sociálních služeb  
v Úpici bude zachováno. Z tohoto důvodu nebude vydávat žádné písemné 
stanovisko pro město Úpice. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice schvaluje nevydání písemného stanoviska ohledně   
poskytování sociálních služeb pro město Úpice. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

6. Byla seznámena s podáním tří oznámení na MěÚ Trutnov zastupitelem obce panem 
Janem Čepelkou. Jednotlivá oznámení byla podána na odbor Obecního 
živnostenského úřadu, odbor Životního prostředí a odbor výstavby. Všechny 
oznámení se týkají pochybení radních či skupiny zastupitelů obce Havlovice. Rada 
se těmito oznámeními bude zabývat.  

7. Byla seznámena s končící platnosti smlouvy o dodávkách elektřiny uzavřenou v roce 
2013 mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Havlovice. Rozhodla o vypsání výběrového 
řízení na dodavatele elektřiny pro nadcházející období. 

 



 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele 
elektřiny pro nadcházející období. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Dohodla se s autorem připravované knihy o obci panem Zdeňkem Honzerou na 
kompletní přípravě podkladů k tisku. Kniha ponese název „ Havlovice U Nás“  
a termín dokončení podkladů byl společně stanoven na konec dubna 2016. 

 

 V Havlovicích dne 16.10.2015 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


