
   

  

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo    
v úterý 22. března 2016 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2016, 
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 ze zdravotních důvodů omluvil JUDr. Petr Jiránek. 
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    11     

proti  0       

zdrž.  3  J. Čepelka, J. Kaizr, P. Míl 

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. 
 
 
 



 
 
 
 
P. Míl – Navrhnul vyřazení bodu č.17 „Předkupní právo na obchod“ z programu 
jednání pro nepřítomnost p. Jiránka. 
Y. Friebelová – Navrhla vyřazení bodu č.14 „Revokace odměn předsedů komisí, 
nevolení komise stavební“ z jednání. Zastupitelstvo o tomto bodu rozhodlo již 
v minulosti. 
M. Kult - Navrhnul vyřazení bodu č.15 „Týdenní svoz komunálního odpadu celoroční, 
plus bezplatný zelený odpad“. O svozech bylo rozhodnuto spoluobčany 
v dotazníkovém šetření. 
P. Dvořáček - Navrhnul vyřazení bodu č.16 “Žádost o hloubkový audit na základě 

nedostatků přezkumu hospodaření obce za rok 2015”. Kontrolní audit proběhne v 

naší obci v květnu 2016. Dále vyřazení bodu č. 13” Most U Mandle a vymáhání škody 

– výsledek”.  

Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje vyřazení bodu č.13 “Most U 

Mandle a vymáhání škody – výsledek” z programu jednání VZZO. 

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, L. Čepelková 

 zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje vyřazení bodu č.14 „Revokace 

odměn předsedů komisí, nevolení komise stavební“z programu jednání 

VZZO. 

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, L. Čepelková 

 zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
 



 
 
 

Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje vyřazení bodu č.15 „Týdenní svoz 

komunálního odpadu celoroční, plus bezplatný zelený odpad“z programu 

jednání VZZO. 

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, L. Čepelková 

 zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje vyřazení bodu č.16 “Žádost o 

hloubkový audit na základě nedostatků přezkumu hospodaření obce za rok 

2015”z programu jednání VZZO. 

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, L. Čepelková 

 zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje vyřazení bodu č.17 „Předkupní 

právo na obchod“z programu jednání VZZO. 

Výsledek hlasování:  

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

 

 



 

 

proti  0   

 zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Starosta požádal přítomné zastupitele o 
hlasování. 
 
 
Program: 

 1. Zahájení 
 2. Volba ověřovatelů zápisu 
 3. Program zasedání 
 4. Zřízení návrhové komise 
 5. Kontrola usnesení 
 6. Zpráva o činnosti rady obce 
 7. Revokace usnesení ZO 
 8. Změna rozpočtu č.1/2016 

 9. Závazné ukazatele obecního rozpočtu 

10. Pečovatelská služba města Úpice 

11. Stanovení termínů plenárních zasedání 

12.Diskuze 

13.Návrh usnesení 

14.Závěr 

 

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

Výsledek hlasování:  

pro 10  L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková, P.Dvořáček, M. Kult,  
M.Dvořáček, S. Mach, Y.Friebelová, P. Smékal, P. Šrámek.   

proti 0   

zdrž. 4  M.Spielberger, ing. J. Kaizr, J. Čepelka, J. Řezníček. 

 

 



 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Kontrola usnesení 
 
Starosta obce přislíbil zakoupení rychlostního radaru a umístění u dopravní 
komunikace ve směru od Úpice. Rada obce připraví do následujícího zasedání 
podklady včetně změny rozpočtu a předloží je zastupitelstvu k projednání a schválení. 
 

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. 

V. Míl – Zeptal se na dojasnění důvodů k zamítnutí dotace na revitalizaci parku 
T.G.M. 

P. Dvořáček  – Vysvětlil rozhodnutí a dodal, že ani on sám důvodům dobře nerozumí. 

H. Čápová – Vyslovila nesouhlas s umístěním lavičky v parku T.G.M., která se nachází 
před bustou T.G.M. 

P. Kotlovský – Dotázal se na celkovou částku za revitalizaci parku T.G.M. 

P. Dvořáček – Odpověděl, že celková částka se bude pohybovat kole 800.000Kč. 

J. Friebel – Navrhnul zrušení Rady obce ke konci volebního období. 

V. Míl – Zeptal se, o které schválené směrnice radou obce se jedná. 

P. Dvořáček – Vysvětlil, že se jedná o směrnice, které obci doporučila auditorská 
firma. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
7. Revokace usnesení ZO 
 
Starosta představil přítomným návrh, který vzešel z doporučení auditorské firmy o 
schválení občanské a stavební komise radou obce. Zároveň je nutné zrušení 
původního zvolení obou komisí zastupitelstvem obce. 
 
J. Čepelka – Dodal, že tento nárh vzešel z řad sdružení Rovnováha. 
 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 

 



 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva obce Havlovice ze dne 5.11.2014 dle přílohy č.3. 

Výsledek hlasování:  

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

proti 0  

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
8. Změna rozpočtu č.1/2016 
 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se změnou rozpočtu č. 1/2016 

(příloha č. 4). Upřesnil výdaje a přijmi obce. Poté dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi.  
 
L. Čepelková – Zeptala se proč akce setkání havlovic není lépe zveřejněná 
v havlovických novinách. 
 
Starosta – Odpověděl, že v době přípravy novin nebyl znám termín konání akce. 
Občané naší obce budou informování o termínu konání s dostatečným předstihem. 
 
J. Čepelka – Dotázal se proč nebyla vyvěšena na stránkách obce změna rozpočtu 
č.1/2016 15 dní před konáním zastupitelstva.  
 
P. Dvořáček – Vysvětlil, že u změn rozpočtu se povinnost vyvěšení 15 dní před 
konáním zastupitelstva netýká. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce Havlovice č.1/2016    
ke dni 22.3.2016 dle přílohy č.4. 

Výsledek hlasování:  

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

proti 0    

 



 

  

zdrž. 2 J. Čepelka, J. Kaizr 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 9. Závazné ukazatele obecního rozpočtu 
 

Starosta obce vysvětlil přítomným, jak se skládá rozpočet obce podle položek. 
Představil nevýhody skládání rozpočtu po položkách. Na doporučení auditorů 
navrhnul nově skládání rozpočtu po paragrafech. Poté dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi.  

M. Spielberger – Doplnil, že rozpočet bude i nadále transparentní a pro zastupitele 
čitelný. 

J. Čepelka – Zeptal se, od kdy bude změna platná. 

P. Dvořáček – Odpověděl, že od schválení zastupitelstvem. 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje, aby závaznými ukazateli v odvětvovém 

členění schváleného rozpočtu na rok 2016 byly paragrafy. Toto členění 

platí i na další roky.  

Výsledek hlasování:  

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

proti 0     

zdrž. 2 J. Čepelka, J. Kaizr 

Usnesení bylo schváleno. 

 
10. Pečovatelská služba města Úpice 

Starosta představil rozšíření pečovatelských služeb pro naše spoluobčany od 
1.5.2016. Obec bude částečně dotovat náklady spojené s těmito službami a ceník 
služeb bude zveřejněn na stránkách obce. Poté dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi.  
 
P. Míl – Připomněl, že tento návrh vzešel od sdružení Rovnováhy a navrhnul 

připomenutí seniorům ze strany OÚ. 
 
J. Čepelka – Navrhnul hlasování o zasílání zápisů z jednání Rady obce v elektronické 

podobě. 
 
 



 
 
 
P. Dvořáček – Odpověděl, že tuto informaci bere na vědomí. 
 
M. Kult – Navrhnul odložit hlasování na další jednání zastupitelstva. 
 
P. Kotlovský – Dotázal se, kdo z přítomných četl zákon o obcích. 
 
P. Dvořáček – Navrhnul hlasováním, aby bylo hlasováno o tom, že budou 

poskytovány přílohy z jednání rady obce v elektronické podobě zastupitelům obce. 

M. Spielbergr – Citoval zákon par. č. 84 o obcích a par.č.101. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje, aby bylo hlasováno o tom, že budou 

poskytovány přílohy z jednání rady obce v elektronické podobě 

zastupitelům obce (jsou k nahlédnutí na obecním úřadu). 

 

Výsledek hlasování:  

pro    5  J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, L. Čepelková  

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

zdrž.  0 

Usnesení nebylo schváleno. 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci nákladů pro poskytování 

pečovatelské služby městem Úpicí pro rok 2016 a to doplatek k mzdovým 

nákladům pečovatelky ve výši 15,-Kč/ za započatou hodinu u úkolových 

hodin a náklady na cestovné ve výši 6,50 Kč/1km. 

Výsledek hlasování:  

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

proti 0     

zdrž. 1 J. Čepelka 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 
 
 
11. Stanovení termínů VZZO pro rok 2016 

Starosta obce dal možnost zastupitelům obce navrhnout termíny zasedání 
zastupitelstva pro pok 2016. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 
P. Dvořáček – Navrhnul termíny zasedání pro rok 2016 - 21.6.2016, 20.9.2016, 

13.12.2016. 

 

 

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
12. Diskuze 
 
J. Sedláčková – Upozornila na vjezd kamiónů do části obce Malá strana. Požádala o 
řešení situace. 
 
P. Dvořáček – Přislíbil řešení situace dopravní značkou na hlavní silnici. 
 
J. Balcar – Zeptal se, jak fungují služby v obci a kdy bude znovu oteřen obchod 
s potravinami. 
 
P. Dvořáček – Popsal situaci a otevření obchodu by mohlo být v nebližší době. 
 
 
L. Čepelková – Pozvala přítomné na plánovanou akci s názvem „Vejšlap pro Květu“, 
který se uskuteční při příležitosti 30 let úmrtí v měsíci srnu 2016. 
 
Y. Friebelová – Dodala, že Sokol Havlovice měl v plánu taktéž naplánovat akci 
spojenou s touto vzpomínkovou příležitostí. 
 
J. Jansa – Dopřesnil podmínky přemístění ostatků K. Lelkové z Úpice do Havlovic. 
 
P. Kotlovský – Zeptal se na navýšení ceny za opravu střešní krytiny na obecních 
garážích. 
 
P. Dvořáček – Vysvětlil cenovou nabídku včetně položkového rozpočtu. 
 
L. Čepelková – Konstatovala, že v havlovických novinách je uváděna cena za vodu 
18Kč a není zde uvedeno z čeho se tato cena skládá. Poté se zeptala, zda má obec 
zpracován posudek od hydrogeologa na prameniště obce. 
 
P. Dvořáček – Vysvětlil, že informace ohledně nedostatku vody v obci jsou mylné a 
nezakládají se na pravdě. Schůzka s odborníkem na stav obecních pramenišť se 
uskuteční v nebližší době. 
 
H. Čápová – Doplnila informaci ohledně pečovatelské služby o názor, že senioři si 
budou muset platit všechny služby poskytované pečovatelskou službou a s tím budou 
muset počítat. 
 
 
 



 
 
 
J. Friebel – Požádal P. Řezníčka o konstatování obsahu dusičnanů v pitné vodě. 
 
P. Dvořáček – Konstatoval, že obsah dusičnanů v pitné vodě je 30mg/l. 
 
P. Míl – Zeptal se na zavedení wifi do KD. 
 
M.- Spileberger – Odpověděl, že situaci osobně prověří. 
 
P. Míl – Zeptal se, jak dopadlo dílčí přezkoumání hospodaření obce. 
 
P. Dvořáček – Přečetl zápis z dílčího přezkoumání obce za rok 2015. 
 
J. Jansa – Upozornil na nevyhovující stav obecní komunikace v části obce U Horáků. 
 
 
 
P. Dvořáček – Přislíbil řešení této situace. 
 
V. Míl – Doporučil pomoc občanům ze strany obce při řešení problémů s kotlíkovou 
dotací. 
 
P. Dvořáček – Souhlasil s touto pomocí. 
 
 

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 posledním 1. veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Havlovice. 

Zápis byl vyhotoven dne 27.3.2016 

 

 Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                                                                                                             

          starosta                                                                  místostarosta  

 

  Ověřovatelé  podpisu:        

       Petr Smékal                                           Martin Dvořáček     

 

 


