
   

  

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo    
v úterý 22. září 2015 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2015, 
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 z pracovních důvodů omluvil pan Stanislav Mach. 
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    14      

proti  0       

zdrž.  0 

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. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Starosta požádal přítomné 
zastupitele o hlasování. 
 
 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje upravený program 3. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice. 

Výsledek hlasování:  

pro    14      

proti  0       

zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
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 

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 podpisem smlouvy o přijetí investičního úvěru od 
České spořitelny, a.s. dle předložené nabídky až do výše 600.000,- Kč (slovy: šest set 
tisíc korun českých) na financování akce „Chodníky a dešťová kanalizace v obci 
Havlovice“  se splatností do 31.12.2016. Peněžité závazky vzniklé na základě této 
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze 
budoucími příjmy obce 
 

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. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

L. Čepelková – Navrhla přečtení části pasáže z občanského zákoníku. 

Starosta –  Odpověděl, že příspěvek není součástí programu a navrhnul přesunout 
tento návrh do diskuze, poté vyzval zastupitele k hlasování. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem L. Čepelkové o přečtení části 
pasáže z občanského zákoníku před projednáním bodu č. 7. 

Výsledek hlasování:  

pro 6 J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek,                  
M. Spielberger, 

proti 7  P. Dvořáček, M. Kult, M.Dvořáček, Y.Friebelová, P. Smékal,       
J. Řezníček, P. Šrámek 

zdrž. 1 L. Čepelková 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

 



 

 
7. Veřejnoprávní smlouva 
 
Starosta obce představil přítomným novou veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou mezi 
obcí Havlovice a městem Trutnov o projednávání přestupků. Tato smlouva nahrazuje 
smlouvu dosavadní a její platnost je od 1.10.2015 do 30.9.2018. Dále dal možnost 
k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí 
Havlovice a městem Trutnov dle přílohy č.3. 

Výsledek hlasování:  

pro   14  

proti 0   

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
8. Most U Mandle – výše škody a její vymáhání 
 
P. Jiránek seznámil přítomné se získáním potřebných podkladů k výstavbě mostu U 
Mandle. Dále podklady ohledně vedení soudního sporu s panem Pírem. Přiblížil 
přítomným soudní průběh a dotázal se, zda obec došla k vyčíslení škody a co se bude 
dít s dlužnou částkou dál. 
 
M. Spielberger – Odpověděl, že finanční komise vyčíslila k 30.8.2015 částku  na         
8 440 000Kč. Poté doplnil, že na uzavřeném zastupitelstvu, za přítomnosti advokátů 
manželů Doležalových, bylo přítomným zastupitelům vše vysvětleno. 
 
Starosta – Dodal, že nový most byl ve vsi potřebný, a jednal dle svého najlepšího 
svědomí. 
 
P. Jiránek – Nesouhlasil s výpočtem finanční komise a vysvětlil jaký je rozdíl mezi 
náklady na most a vzniklou škodou. Správný výpočet si budou moci spoluobčané 
přečíst na stránkách sdružení Rovnováha. 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
 9. Cesta U urnového háje – výše škody a její vymáhání 
 
J. Čepelka vysvětlil přítomným jednotlivé kroky, které obec podnikla při výstavbách 
komunikací U urnového háje. Představil jednotlivé finanční částky, za které byly 
komunikace vystavěny a na jednu z akcí dle jeho slov není stavební povolení. Poté se 
dotázal přítomných zastupitelů, zda by mu mohli ukázat, kde je položený asfaltový 
povrch v délce 1313 m2 a tloušťky 5cm. 
 
 
 



 
 
M. Dvořáček – Přiblížil skladby jednotlivých vrstev asfaltových povrchů. Došel k 
závěru, že jednotlivé skladby povrchů se shodují s projektovou dokumentací. Poté 
jako důkaz, že tomu tak bylo ukázal dvě fotografie, z výstavby komunikace. 
 
J. Čepelka – Dodal, že podklady, které předložil, jsou opodstatněné a navrhnul další 
jednání v této věci. 
 
L. Medek – Poprosil zastupitele o projednávání podobných bodů na neveřejných 
zasedáních zastupitelstva. 
 
J. Čepelka – Požádal o vložení do zápisu dvou otázek. O kolik vrstev asfaltového 
provrchu se jedná a jaké je parcelní číslo. 
 

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
10. Chodník (stezka) u bytovek 
 
J. Čepelka vysvětlil přítomným zastupitelům a spoluobčanům, že zástupci sdružení 
Rovnováha překvalifikovali název chodníku u bytovek na stezku u bytovek. Dále se 
dotázal starosty, kdy se uskuteční společné setkání ohledně realizace stavby. 

Starosta – Odpověděl, že společná schůzka byla dohodnutá na rok 2016, kdy bude 
dokončená realizace staveb dvou chodníků v obci. Poté navrhnul sdružení 
Rovnováhy, aby si sehnali vhodného projektanta. 

 
J. Čeplka – Odpověděl, že tohle by měla být práce starosty, který je za tyto činnosti 

placený. 
 
Starosta – Zdůraznil, že stezku řešit nebude. 
 
J. Čepelka – Navrhnul dát do zápisu informaci, že starosta odmítá tuto akci řešit. 
 
M. Spieberger – Vysvětlil priority obce a navrhnul setkání všech zástupců nad tímto 

projektem. 
 
J. Čepelka – Požadoval termín setkání. 
 
Starosta – Přislíbil termín společné pracovní schůzky do 30.11.2015. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
11. Revokace usnesení zastupitelstva o odměnách komisí 

P. Jiránek popsal, jak by měl pracovat kontrolní výbor a finanční komise. Poté 
k jakému účelu mají sloužit. Dále upozornil, že předsedové výboru a komise jsou 
zároveň členy rady obce. Opětovně navrhnul zastupitelstvu obce zrušení měsíčních 
odměn předsedům výborů a komisí, zároveń navrhnul jednorázovou odměnu 
předsedům ve výši 500Kč za každé jednání výboru a komise s písemným záznamem. 
Starosta obce poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 
 
 



 

M. Spielberger – Znovu všem vysvětlil práci finanční komise. 

L. Čepelková – Připomněla neschválenou výstavbu sportovní haly v roce 2007 a 
dodala, že už v té době došlo k prvnímu štěpení obyvatel. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou odměnu předsedům výborů a 
komisí ve výši 500Kč za každé jednání výboru a komise s písemným 
záznamem. 

Výsledek hlasování:  

 pro 6 J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek, P. Míl, L. Čepelková,                   
J. Sedláčková 

proti 8 P. Dvořáček, M. Kult,  M.Dvořáček, Y.Friebelová,                         
P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger 

 zdrž. 0  

Usnesení nebylo schváleno. 
 

12. Zrušení stavební komise 

J. Čepelka představil důvody ke zrušení stavební komise. Dle jeho slov dochází v obci 
k realizaci staveb bez stavebního povolení. To je hlavním důvodem ke zrušení 
stavební komise.  

P. Jiránek – Připomněl, že stavební komisi zřizuje rada a ne zastupitelstvo.                                                                                                                             

Starosta obce poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení stavební komise. 

Výsledek hlasování:  

pro 6  J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek, P. Míl, L. Čepelková,                    
J. Sedláčková 

proti 8 P.Dvořáček, M. Kult,  M.Dvořáček, Y.Friebelová,                           
P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger 

 



 

zdrž. 0  

Usnesení nebylo schváleno. 
 
13. Co by měla obec mít, nemá a nedělá 

J. Čepelka přednesl podměty co obci chybí. Mezi ně patří například povolení a  
kolaudace na některé cesty v obci, dále kolaudace obecního vodovodu. Obci také 
chybí živnostenské listy na podnikání. Poté se zeptal, zda s tím budou zástupci obce 
něco dělat. 

Starosta – Požádal, o které konkrétní věci se jedná. 

J. Čepelka – Dotázal se na stavební povolení výstavby vodovodu a kanalizace U 
Zvoničky. 

Starosta – Odpověděl, že na výstavbu povolení není a momentálně to řešit nebude. 
Jedná se o více staveb v obci, které jsou pozůstatkem doby minulé. Z 90% jsou 
stavby v obci v pořádku. 

M. Vodička – Zhodnoti stezku u bytovek jako bezpečné řešení situace. 

P. Kotlovský – Zeptal se kolik je v obci staveb bez povolení. 

Starosta – Odpověděl, že jde o minimum staveb. 

Vl. Míl – Upozornil na možnost vzniku úrazu na nezkolaudovaných komunikacích 
v obci.  

J. Čepelka – Navrhnul vložení do zápisu informaci, že 10% staveb v obci není 
v pořádku. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
14. Odvoz domovního odpadu 2016 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem, který podal pan Josef Friebl o zavedení 
týdeního svozu domovního odpadu. Znovu představil dotazník z roku 2015, v kterém 
63% spolubčanů rozhodlo o zanechání svozu ve stejném rozvržení jako v roce 2015. 
Dále navrhul zastupitelům přiklonit se k výsledkům dotazníkového šetření. Poté dal 
možnost k připomínkám a následné diskuzi 
 
J. Čepelka – Promluvil za sdružení Rovnováhy, že jejich členové podporují celoroční 
svoz 1x týdně. Dále dodal, že dotazníková anketa byla špatně napsaná. 
 
Y. Friebelová – Připomněla, že na 1. VZZO byl starosta pověřen vytvořením a 
rozesláním dotazníků ohledně četnosti svozu domovního odpadu. 
 
P. Míl – Požádal o vysvětlení autora návrhu, pana Friebela. 
 
J. Friebl – Seznámil přítomné s důvody, které považuje za důležité pro zavedení 
týdeního svozu. Letošní dotazníkové šetření označil za spackané. 
 
 



 
 
Starosta – Odpověděl, že letošní dotazníky spackané nebyly a neztotožňují se 
s dotazníy z roku 2010. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje odvoz domovního odpadu v roce 2016 ve 
stejném rozsahu jako v roce 2015. 

Výsledek hlasování:  

pro 8 P.Dvořáček, M. Kult,  M.Dvořáček, Y.Friebelová,                           
P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger  

proti 6 J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek, P. Míl, L. Čepelková,                    
J. Sedláčková 

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje odvoz domovního odpadu v roce 2016 v 
rozsahu 1x týdně. 

Výsledek hlasování:  

pro 6  J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek, P. Míl, L. Čepelková,                    
J. Sedláčková 

proti 8 P.Dvořáček, M. Kult,  M.Dvořáček, Y.Friebelová,                           
P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger 

zdrž. 0  

Usnesení nebylo schváleno. 

15. Daň z nemovitosti – změna koeficientu 
 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem, který taktéž podal pan Josef Friebl (viz 
příloha č.6). Dále seznámil se schválením obecně závazné vyhlášky v roce 2011, ze 
které vyplývá zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti z 1 na 2. V roce 
2012 tak obec získala do obecního rozpočtu navíc částku do 740 000 Kč, což bylo o 
312 000Kč víc, než v roce předchozím. Poté dal možnost k připomínkám a následné 
diskuzi. 

J. Čepelková – Připomněla, že se zvýšením koeficientu nevznikly pro spoluobčany 
žádné výhody. 

 



 

J. Čepelka – Doplnil o informaci z čeho se navýšená částka skládá a kam by měli 
peníze putovat. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení místního koeficientu na rok 2016 pro 
výpočet daně z nemovitosti ze 2 na 1 dle přílohy č.6. 

 Výsledek hlasování: 

 pro  0 

 proti 14  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 

 zdrž. 0   

Usnesení bylo schváleno 

16. Finanční dar 
 
Starosta obce seznámil přítomné s důvody poskytnutí finančního daru paní Andree 
Kejzlarové. Popsal jednotlivé návštěvy a diskuze. Společně se dohodli na finančním 
daru ve výši 20 000Kč, který bude použit na opravu opěrné zdi v místě bydliště. Dále 
dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly 
vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč 
paní Andree Kejzlarové, Havlovice č.p. 12 z důvodu tíživé životní situace. 
 
Výsledek hlasování:  

pro   14 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 

proti 0   

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

17. Myslivecké sdružení Barchovan – změna sídla 
 
 Starosta obce představi zastupitelům návrh podaný MS Barchovan Havlovice o 
změně adresy sdružení na OU Havlovice č.p. 146. Důvodem je časté střídání 
předsedů ve sdružení a tím nutná administrativa ohledně změny adresy celého 

 



 

 sdružení.  Starosta obce dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné 
připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o 
hlasování. 

 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění sídla spolku Myslivecké sdružení 
Barchovan Havlovice na adrese Havlovice čp. 146. 
 
Výsledek hlasování:  

pro   14 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 

proti 0   

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

18. Stavba rodinných domů mimo zastavěné území obce 

Přednesl postupně dvě žádosti podané Liborem Toholou, Havlovice 202, Davidem 
Dřeveckým, Havlovice 318 a Lucií Žďárskou, Havlovice 244 o udělení souhlasu k 
umístění RD mimo zastavěné území obce Havlovice. Starosta obce dal možnost 
k připomínkám a následné diskuzi.  

 
B. Král – Dotázal se jaký je důvod stavět mimo zastavěné území. 

M. Dvořáček – Odpověděl, že pokud se jedná o soukromé pozemky, tak není důvod 
občanům v tomto bránit. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení : 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení souhlasu k umístění RD na p.č.  
501/3 a p.č.  501/2,  které se nacházejí mimo zastavěné území obce 
Havlovice. 

Výsledek hlasování:  
 

pro   10 P. Míl, J. Sedláčková, P. Dvořáček, M. Kult, M. Spielberger,       
M. Dvořáček, Y. Friebelová, P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček,  

 



 

 

 

proti 0   

zdrž. 4 L. Čepelková, J. Kaizr, J. Čepelka, P. Jiránek 

Usnesení bylo schváleno. 

 

19. Změna rozpočtu č. 2/2015 
 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se změnou rozpočtu č. 2/2015  
 (příloha č.5). Upřesnil výdaje a přijmi obce. Poté dal možnost k připomínkám a  
následné diskuzi.  
 
J. Čepelka – Dotázal se na vícenáklady na na chodníky ve vsi, konkrétně přeložku 
sloupů. 
 
Starosta – Odpověděl, že při stavebním povolení se sloupy neřešili. 
 
P. Míl – Zeptal se na položkový rozpočet vícenákladů. 
 
Starosta – Vysvětlil, že se jedná pouze o orientační a předpokládanou sumu. 
 
J. Čepelka – Dotázal se kdo vybíral vítací cedule. 
 
Starosta – Odpověděl, že cedule vybíral on sám a schvalovali starostové okolních 
obcí. 
 
P. Kotlovský – Zeptal se zda projektant počítal s přeložkou sloupů. 
 
Starosta – Vysvětlil, že přeložka sloupů je samostatný projekt. 
 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce Havlovice č.2/2015    
ke dni 22.9.2015 dle přílohy č.5. 

Výsledek hlasování:  

 pro 8 P. Dvořáček, M. Kult,  M. Dvořáček, Y. Friebelová,                       
P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger 

 proti 4 J. Čepelka, L. Čepelková, P. Míl, J. Sedláčková    

 zdrž. 2 J. Kaizr, P. Jiránek 

 



 

Usnesení bylo schváleno. 

 
20. Diskuze 
 
L. Čepelková -  Přečetla přítomným zastupitelům část pasáže z příručky pro člena 
zastupitelstva obce. 
 
B. Král – Zeptal se jaká je nosnost dřevěné lávky na horním konci. 
 
Starosta – Odpověděl, že statický posudek se bude zpracovávat v nejbližších dnech a 
bude součástí mostních prohlídek. 
 
P. Míl – Poděkoval řediteli ZŠ Havlovice za prodloužení školní družiny do 16 hodin. 
 
Vl. Míl – Dotázal se, zda obec vlastní stavební povolení na zeď v parku TGM. 
 
Starosta – Odpověděl, že do 14 dnů bude vydáno. 
 
J. Borůvka – Zeptal se jakým způsobem je v zápise z VZZO uvedeno hlasování 
zastupitelů. 
 
Starosta – Odpověděl, že hlasování je zapisováno jmenovitě. 
 
P. Míl – Zeptal se v jaké fázi je jednání s pečovatelskou službou v Úpici. 
 
Starosta – Vysvětlil, že je potřebné udělat průzkum zájmu o tuto službu v naší obci, 
abychom věděli, o kolik spoluobčanů se jedná. 
 

21. 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.  

22. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na 3. veřejném zasedání 
zastupitelstva obce Havlovice v roce 2015 a zároveň pozval spoluobčany na další 
zastupitelstvo. 

Zápis byl vyhotoven dne 28.9.2015 

    Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                             

          starosta                                                                  místostarosta  

 

  Ověřovatelé  podpisu:        

       Petr Smékal                                           Martin Dvořáček     

 

 


