Obec Havlovice
Zápis
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo
v úterý 15. prosince 2015 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích
1.Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce zahájil 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2015,
uvítal přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) je přítomno 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva). 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

13

proti 0
zdrž. 2 M. Dvořáček, 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 rozšíření programu o body revokace usnesení zastupitelstva o
odměnách předsedů komisí a výborů a projednání udělené pokuty za stavbu zítky
v parku T.G.M.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Starosta požádal přítomné zastupitele o
hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje rozšířený program 4. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice dle návrhu sdružení Rovnováha.
Výsledek hlasování:
pro

6

proti 9

J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek,
L. Čepelková
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 Havlovice schvaluje původní program 4. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice sestavený Radou obce.
Výsledek hlasování:
pro

9

proti 6

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, P. Jiránek,
L. Čepelková

zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Program zasedání
Zřízení návrhové komise
Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady obce
Zpráva o činnosti obce za rok 2015

8. Změna rozpočtu č.3/2015
9. Rozpočet obce na rok 2016
10. Finanční plán pro hospodářskou činnost v roce 2016
11. Plán práce obce na rok 2016
12. Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2018
13.Místní program obnovy vesnice
14.Odkoupení pozemků
15.Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
16.COOP Dvůr Králové n.L., družstvo – nabídka
17.Soutěž Vesnice roku 2016
18.Diskuze
19.Návrh usnesení
20.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 12

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

proti 0
zdrž. 3

M.Spielberger, ing. J. Kaizr a J.Řezníček

Usnesení bylo schváleno.

5. Kontrola usnesení
Starosta obce seznámil přítomné s uskutečněním společné schůzky ohledně realizace
chodníku za KD. Z důvodu záporného stanoviska majitele sousedícího pozemku pana
Z. Krauze se tato akce realizovat nebude. Poté odpověděl na dotaz pana Krále
ohledně nosnosti lávky na horním konci. Nosnost lávky je dle výsledku hlavních
mostních prohlídek 2,5 tuny na jedno vozidlo.
J. Čepelka – Nesoulasil se zamítnutím realizace stezky za KD a vyzval P. Kotlovského
k vysvětlení podrobností.

P. Kotlovský – Vysvětlil, že příčinou problému je snaha obce tuto akci nerealizovat.
Starosta – Objasnil přítomným vlastnicví okolních pozemků a nesouhlas jejich
majitelů s touto stavbou.
M. Kult – Popsal průběh společné schůzky, zejména přítomnost majitele jednoho ze
sousedních pozemků pana Z. Krauze, který zdůraznil, že si nepřeje, aby stezka byla
realizována.
Starosta – Dodal, že prioritou obce byly chodníky ve vsi, které již slouží občanům.

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.
J. Friebel – Objasnil přítomným podání žádosti na kontaktní místo.
J. Čepelka – Zdůraznil, že za podání oznámení poukazující na nedostatky v obci se
nestydí. Poté se dotázal na uhrazení pokuty ve výši 1.000Kč jakožto správní poplatek
stavby opěrné zdi v parku T.G.M. Zeptal se, proč se nepřikládají přílohy zápisů z RO
na webové stránky obce a navrhnul hlasování o vkládání příloh na webové stránky.
Starosta – Odpověděl a vysvětlil uhrazení pokuty včetně uhrazení poplatku za správní
řízení. Přílohy z jednání Rady obce se na webové stránky dávat nemusí.
P. Jiránek – Zeptal se z jaké části pojištění bude pokuta hrazena.
M. Spielberger – Objasnil otázky pojištění obce a z jakého pojištění bude pokuta
hrazena.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem J. Čepelky na vkládání příloh
z jednání RO a ZO na webové stránky obce.
Výsledek hlasování:
pro 6

J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek,
L. Čepelková,

proti 9

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

zdrž. 0
Usnesení nebylo schváleno.

7. Zpráva o činnosti obce za rok 2015
Starosta přednesl zprávu o činnosti obce za rok 2015. Zejména vyzdvihl významné
akce, které se podařilo realizovat a jsou významnou a nedílnou chloubou obce. Mezi
nejvýznamnější akce patří zejména dokončení prací na chodnících v obci. Dále
představil aktivity obce v jednotlivých oblastech, dle plánu práce. Poté dal možnost
k připomínkám a následné diskuzi.
J. Čepelka – Dotázal se, kde jsou složeny protipovodňové pytle na písek.
Starosta – Odpověděl, že pytle jsou složeny v obecní garáži.
J. Čepelka – Zeptal se na podíl obce při rekonstrukci křížku „ U Šolců“.
Starosta – Odpověděl, že celkové náklady byly 60.000Kč a obec se podílela částkou
10.000Kč.
J. Čepelka – Zeptal se na termín převzetí rozšíření komunikace U urnového háje.
Starosta – Odpověděl, že tato komunikace bude doplacena a převzata v roce 2016.

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

8. Změna rozpočtu č.3/2015
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se změnou rozpočtu č. 3/2015
(příloha č. 3). Upřesnil výdaje a přijmi obce. Poté dal možnost k připomínkám a
následné diskuzi.
J. Čepelka – Dotázal se, zda částka 70.000Kč za prořez stromů v obci byla
odsouhlasena na jednání RO.
Starosta – Odpověděl, že částka za prořez byla v plánu práce na rok 2015 a tato
částka bude řešena rozpočtovou změnou č.3/2015.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce Havlovice č.3/2015
ke dni 15.12.2015 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 6

J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek,
L. Čepelková,

zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.

9. Rozpočet obce na rok 2016
Starosta obce představil rozpočet obce na rok 2016 (příloha č.4). Z pohledu
příjmových a výdajových položek je tento rozpočet obce považován za vyrovnaný.
Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
L. Čepelková – Připomněla přítomným poslední schůzku zastupitelů bez přítomnosti
veřejnosti. Na tomto zasedání nebyli zastupitelé sdružení Rovnováhy seznámeni s
navrhovaným rozpočtem na rok 2016. Poté připomněla splatnost všech dlužných
částek obce v roce 2016 a v souvislosti s tím nabádala na vyšší úsporu vynaložených
investic v následujícím roce. Dále nesouhlasila s výší příspěvku spolku Česko –
Moravského folklóru. Poté se zeptala na opakovanou investici opravy stropu v
tělocvičně TJ Sokol.
J. Čepelka – Navrhnul hlasování o jednotlivých položkách plánovaného rozpočtu.
Starosta – Zdůraznil, že hlasování o jednotlivých položkách rozpočtu není vhodné,
poté dal možnost k hlasování.

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje hlasování o rozpočtu obce na rok 2016 po
jednotlivých položkách dle návrhu sdružení Rovnováha.
Výsledek hlasování:
pro 6

J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek,
L. Čepelková,

proti 9

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

zdrž. 0
Usnesení nebylo schváleno.
P. Jiránek – Dotázal se na položku rozpočtu s názvem “Poradenský audit”. Poté
dodal, že auditorská firma tento audit zpracovává již 6 let a pokaždé je závěrečná
zpráva stejná. Navrhnul pro příští rok zpracování auditu obce od KÚ.

Starosta – Vysvětlil přítomným jak probíhá poradenský audit v obci. Z důvodu
nedostatečných kvalifikovaných kapacit na KÚ v minulých letech se většina okolních
obcí rozhodla upřednostnit audity od soukromých firem. Tímto směrem se ubírala i
naše obec.
P. Kotlovský – Podpořil P. Jiránka na zpracování auditu v následujícím roce od KÚ a
požádal vložit vyjádření starosty do zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
nově od KÚ dle návrhu sdružení Rovnováha.
Výsledek hlasování:
pro 6

J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek,
L. Čepelková,

proti 9

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

zdrž. 0
Usnesení nebylo schváleno.
P. Míl – Představil přítomným návrh rozpočtu na rok 2016 za sdružení Rovnováha.
Starosta – Navrhnul hlasování o rozpočtu obce na rok 2016 dle návrhu sdružení
Rovnováha a poté Rady obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016 zpracovaného dle
návrhu sdružení Rovnováha v příloze č.12.
Výsledek hlasování:
pro 6

J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek,
L. Čepelková,

proti 9

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

zdrž. 0
Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet obce na rok 2016 dle
návrhu zpracovaného v RO a příloze č.4.

Výsledek hlasování:
pro

9

proti 5
zdrž. 1

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

Usnesení bylo schváleno.

10. Finanční plán pro hospodářskou činnost v roce 2016
Starosta seznámil přítomné s návrhem finančního plánu pro hospodářskou činnost
obce na rok 2016 (viz příloha č.5). Od roku 2016 se obec stává plátcem DPH. Dále
vysvětlil podrobněji některé položky z oblastí příjmů a výdajů plánovaných na rok
2016. Poté dal prostor k připomínkám a následné diskuzi.
P. Míl – Dotázal se na přínos zvýšení ceny vodného a zavedení fondu oprav na
následující období.
P. Kotlovský - Vyzval k dotažení kolaudačního rozhodnutí ke stavbě rozšíření
komunikace U urnového háje.
M. Kult – Vyzval k pokračování průběhu jednáním zastupitelstva.

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh finančního plánu pro hospodářskou
činnost v roce 2016 zpracovaného v RO a příloze č.5.

Výsledek hlasování:
pro

9

proti 6

zdrž. 0

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, P. Jiránek,
L. Čepelková

Usnesení bylo schváleno.

11. Plán práce obce na rok 2016
Starosta obce představil jednotlivé body plánu práce na rok 2016 (příloha č.6).
Vysvětlil jednotlivé plánované druhy prací, které budou prováděny v naší obci. Dále
dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
J. Friebel – Zeptal se zastupitelů obce zda vědí, kolik je předběžná investice obce na
rekonstrukci mostu ve vsi.
Starosta – Odpověděl, že se jedná o částku kolem 6 000 000Kč.
P. Jiránek – Upozornil na smlouvu o dílo, sepsanou na zpracování projektové
dokumentace opravy mostu ve vsi. Smlouva byla sepsaná dle neplatného obchodního
zákoníku.
Starosta – Odpověděl, že dokumentace je zpracována a to je důležité.
J. Čepelka – Zeptal se na datum uhrazení částky za zpracování dokumentace.
Starosta – Dodal, že částka byla schválena a uhrazena v roce 2015.
S. Jánošík – Upozornil na vhazování nevhodného odpadu do kontejnerů na tříděný
odpad a navrhnul označení vymezeného prostoru pro kontejnery.
Starosta – Přislíbil projednání s kompetentními úřady v příštím roce.
P. Míl – Navrhnul umístění rychlostního radaru v obci.
Starosta – Přislíbil zařazení do plánu práce.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu práce na rok 2016 dle návrhu
zpracovaného v příloze č.6.
Výsledek hlasování:
pro 9

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

proti 1

J. Čepelka

zdrž. 5

J. Sedláčková, P. Míl, J. Kaizr, P. Jiránek, L. Čepelková

Usnesení bylo schváleno.

12. Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2018
Starosta obce představil rozpočtový výhled obce na roky 2017 - 2018 (příloha č.7).
Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky nebyly
sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 –
2018 dle návrhu zpracovaného v příloze č.7.
Výsledek hlasování:
pro

9

proti 6

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, P. Jiránek,
L. Čepelková

zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.

13. Místní program obnovy vesnice
Starosta přednesl jednotlivé body místního programu obnovy vesnice. Popsal
plánované akce včetně předpokládaných finančních investic (příloha č. 8). Poté dal
možnost k připomínkám a následné diskuzi.
L. Čepelková – Dotázala se na změnu termínu pouti J. Nepomuckého. Z důvodu
posunu termínu již pozbývá smyslu ji takto nazývat. Poté se dotázala na kvalitu
obrazu některých programů v kabelové televizi. Dále na vytvoření fondu oprav
obecního vodovodu.
M. Kult – Přislíbil svolání společné schůzky s firmou Sater na začátku roku 2016 a
nápravu kvality vysílání popřípadě rozšíření o další kanály.
Y. Friebelová – Připomněla, že v případě konání pouti J. Nepomuckého se jedná o
náboženskou mši v kapli a ne o kolotoče. Termín této puti je stále stejný.
J. Čepelka – Požadoval vložení do zápisu dvou bodů, které nebyly zařazeny na
projednání zastupitelstva obce. Tyto body neprošly schválením o změně (rozšíření)
programu.
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje místní program obnovy vesnice na rok 2016
dle přílohy č. 8.

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. Kaizr, P. Jiránek, L. Čepelková

proti 0
zdrž. 1

J. Čepelka

Usnesení bylo schváleno.
14. Odkoupení pozemků
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem obce odkoupit p.p.č. 1429/13 o výměře
4 m2 a p.p.č. 940/4 o výměře 46 m2 vzniklé oddělením dle GP č. 758 – 94/2015 od
Eduarda Víta, Havlovice čp. 278 za cenu 10,- Kč/m2 (viz příloha č.9). Poté dal
možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky nebyly sděleny.
Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh odkoupení p.p.č. 1429/13 o výměře 4
m2 a p.p.č. 940/4 o výměře 46 m2 vzniklé oddělením dle GP č. 758 –
94/2015 od Eduarda Víta, Havlovice čp. 278 za cenu 10,- Kč/m2 dle
přílohy č. 9.
Výsledek hlasování:
pro 12

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

proti 2

J. Čepelka,P. Jiránek,

zdrž. 1

J. Kaizr

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1204/12 o výměře
57 m2 vzniklé oddělením dle GP č. 759 – 193/2015 ze Státního
pozemkového úřadu na obec Havlovice dle přílohy č. 10.

Výsledek hlasování:

pro 12

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

proti 2

J. Čepelka,P. Jiránek,

zdrž. 1

J. Kaizr

Usnesení bylo schváleno.
15. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem úpravy směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu (viz příloha č. 11). Důvodem je především změna zákona
a s tím spojené navýšení částky, kterou bude možné schválit až do výše 6 000 000Kč.
Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.
P. Jiránek – Zeptal se na objasnění věty směrnice v bodě č.5 - poptávkové řízení se
rozumí, že cena za dílo, službu, dodávku musí odpovídat hospodárnému výdaji
z veřejných rozpočtů.
Starosta – Odpověděl, že znění věty se mu zdá naprosto v pořádku.
P. Míl – Navrhnul snížení výše maximální schvalované částky na 3 000 000Kč.
Starosta – Navrhnul schválení směrnice v navrhovaném znění.

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dle přílohy č.11.
Výsledek hlasování:
pro

9

proti 6

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, P. Jiránek,
L. Čepelková

zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno.

16. COOP Dvůr Králové n.L., družstvo – nabídka

Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou COOP Dvůr Králové n.L. družstvo,
Legionářská 3031, 544 14 Dvůr Králové na využití předkupního práva
k nemovitostem v k.ú.Havlovice ( st.p.č. 35 o výměře 569m2 s budovou č.p.61 –
prodejna potravin) (viz příloha č.15). Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
předkupního práva v tomto případě nevyužit. Poté dal možnost k připomínkám a
následné diskuzi. Žádné připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje využítí předkupního práva ke st. p. č. 35 a
na ni stojící budova čp. 61 (prodejna potravin), které nabízí COOP Dvůr
Králové n. L., družstvo, Legionářská 3031, Dvůr Králové nad Labem v
příloze č. 15.
Výsledek hlasování:
pro 15

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

proti 0
zdrž. 0
Usnesení bylo schváleno
J. Čepelka – Doplnil o informaci, proč sdružení Rovnováha nevyužilo tuto možnost.
Jedná se zejména o vysokou výkupní cenu za tuto nemovitost.

17. Soutěž Vesnice roku 2016
Starosta obce představil přítomným záměr podání přihlášky do soutěže „Vesnice
roku 2016“. Vysvětlil důvody podání žádosti. Poté dal možnost k připomínkám a
následné diskuzi. Žádné připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal
zastupitelstvo o hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
2016.
Výsledek hlasování:
pro 11

P. Dvořáček, M. Kult, M. Spielberger, M. Dvořáček,
Y. Friebelová, P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, J. Kaizr, P.
Jiránek, S. Mach

proti 2

L. Čepelková, J. Sedláčková

zdrž. 2

J. Čepelka, P. Míl

Usnesení bylo schváleno.

18. Diskuze
P. Jiránek – Upozornil na znění zákona č. 159/2006 str.č. 30 kde se uvádí, že členové
Rady obce jsou veřejními činiteli. Pokud by mohlo dojít v souvislosti s jednáním o
odměnách předsedů a členů výborů jedná se o střet zájmu, jelikož někteří
předsedové jsou zástupci Rady obce.
M. Spielberger – Zdůraznil, že při ustavujícím hlasování hlasoval za ostatní členy,
nikoliv však za sebe.
L. Medek – Doporučill zlešpit vyjadřování některých zastupitelů do mikrofonu.
J. Čepelka – Zdůraznil, že členové zastupitelstva Rovnováha jsou především politici.
L. Čepelková – Pozvala přítomné na štědrovečerní zpívání vánočních koled do
kapličky od 14 hodin. Poté navrhla navýšení výlepových míst v obci z důvodu
nedostatečného místa především pro hostinec Amerika.

19. 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.
20. Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na posledním 4. veřejném
zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2015 a popřál všem přítomným
spokojené Vánoční svátky.
Zápis byl vyhotoven dne 21.12.2015

Ing.Pavel Dvořáček
starosta

Martin Kult
místostarosta

Ověřovatelé podpisu:
Petr Smékal

Martin Dvořáček

