
  

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo ve 
čtvrtek 26. března 2015 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 1. 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 ze zdravotních důvodů omluvil 
JUDr. Petr Jiránek.  Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona 
o obcích). 

Zapisovatelem byl pověřen místostarosta Martin Kult. 

 
Určení ověřovatelů  

 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Smékala a Martina Dvořáčka. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Havlovice určuje ověřovateli zápisu Petra Smékala 
a Martina Dvořáčka. 
  
Výsledek hlasování: Pro 12      Proti 0  Zdrželi se 2 ( P. Smékal, M. 
Dvořáček) 
 
Usnesení bylo schváleno. 

Starosta přednesl program zasedání a navrhl jeho schválení. 
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 dal starosta možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. K návrhu programu byl vznesen návrh (J. Čepelka) na 
sloučení bodů č. 5, 6, 7 poté 8, 10, 11, 12 a přesunutí bodu programu č. 9 za bod 
č. 12. Dále rozšíření o bod „Revokace části usnesení“ z posledního jednání 
zastupitelstva v roce 2014. Dále byl vznesen návrh na rozšíření o bod č. 14  
s názvem „Pečovatelská služba Úpice“ (ing. Pavel Dvořáček). Žádné jiné 
stanovisko sděleno nebylo. Starosta požádal přítomné zastupitele o hlasování. 
 
 
 
 



 
 

Návrh usnesení č.1: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje upravený program 1. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice dle návrhu  J. Čepelky. 

Výsledek hlasování: 

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

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

zdrž.  0  

Usnesení nebylo schváleno. 
 

 
Po tomto hlasování navrhl starosta přesunutí bodu programu č. 9 za bod č. 12. 
 

Návrh usnesení č.2: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje upravený program 1. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice dle návrhu starosty. č.2 
(přesunutí bodu č.9 za bod č.12). 

Výsledek hlasování: 

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

     proti  0  

zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje upravený program 1. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice dle návrhu  č. 3 (doplnění o bod 
č.13 - Pečovatelská služba Úpice). 

Výsledek hlasování: 

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

 

 



 

 

    proti  0  

zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
Program:  
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Zvukový záznam z veřejného zasedání 
4. Zpráva o činnosti rady obce 
5. Hospodaření obce Havlovice za rok 2014 
6. Hospodářská činnost v roce 2014 
7. Hospodaření Základní školy Havlovice v roce 2014 
8. Rozpočet obce na rok 2015 
9. Finanční plán pro hospodářskou činnost v roce 2015 
10. Rozpočtový výhled 2016 – 2017 
11. Plán práce obce na rok 2015 
12. Obecně závazná vyhláška obce 
13. Pečovatelská služba Úpice 
14. Schválení dodavatele akce „Chodníky a dešťová kanalizace v obci Havlovice“ 
15. Schválení rozpočtových změn radou obce 
16. Diskuze 
 17.Schválení návrhu usnesení 

 18. Závěr 

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

proti 0   

zdrž. 3 (M.Spielberger, ing. J. Kaizr a J.Řezníček) 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 

 

2. Kontrola usnesení 

 
Starosta obce seznámil přítomné se zajištěním přeúvěrování úvěru od pana 
Bašeho na Českou Spořitelnu. Dne 12.12015 byla sepsána smlouva s pevnou 
úrokovou sazbou 1,98% a s tím spojené vyvázání KD ze zástavy. Dále podáním 
žádosti o příspěvek na rok 2015 ze SFDI na akce s názvem „Chodník ve vsi“ a 
„Chodník a dešťová kanalizace“ dne 5.1.2015. Udržení rozpočtového provizoria 
obce na rok 2015. Dne 17.12.2014 zajistil zveřejnění Místního programu obnovy 
vesnice a návrhu plánu práce na internetových stránkách. Zaslal zastupitelům na 
vyžádání záznamy z jednání rady s výjimkou posledních dvou konaných v březnu, 
které byly zveřejněny na webových stránkách obce, případně zápisy z jednání 
zastupitelstva obce a zajistil zařazení bodu o nákupu záznamového zařízení do 1. 
veřejného zasedání zastupitelstva v roce 2015. 

 

3. Zvukový záznam z veřejného zasedání 

Starosta obce seznámil přítomné s nákupem záznamového zařízení (diktafonu), 
sloužícího výhradně pro potřeby zapisovatele. Přednesl stanovisko rady obce, 
která nedoporučuje zastupitelstvu obce schválení dalšího záznamového zařízení. 
Zařízení bude sloužit pouze ke zkvalitnění zápisů z veřejných zasedání 
zastupitelstva obce. Poté dal prostor k připomínkám a následné diskuzi.  

 

P. Míl – Zeptal se na odůvodnění rozhodnutí rady obce. 

Starosta – Odpověděl, že rada obce neshledala jediný důvod využití záznamového         
zařízení pro potřeby zastupitelstva. 

Místostarosta – Vysvětlil přítomným, že záznamové zařízení (diktafon) bude 
využívat výhradně zapisovatel a to pouze ke zkvalitnění zápisů ze zasedání.  

M. Dvořáček – Dodal, že umístěním hlasového záznamu ze zasedání na stránkách 
obce musí být písemně podloženo souhlasem všech, kteří na záznamu hovoří. 

P. Kotlovský – Připojil se k názoru místostarosty a uvedl, že sdružení kandidátů 
Rovnováhy přispělo k nákupu tohoto zařízení. 

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

    Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s nákupem záznamového 
zařízení sloužícího pouze pro potřeby zapisovatele.  

 



 

 

Výsledek hlasování:  

     pro 11  L.Čepelková, P.Míl, ing. P.Dvořáček, M. Kult,  M.Dvořáček, S. 
Mach, P. Smékal, P. Šrámek, M. Spielberger, J. Řezníček, J. Sedláčková 

proti 1 Y. Friebelová  

zdrž. 2 J. Čepelka, ing. J. Kaizr 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Zpráva o činnosti rady obce 

Místostarosta obce přečetl první část zpráv z jednotlivých jednání Rady obce 
Havlovice v období od posledního veřejného zasedání a dal prostor k připomínkám 
a následné diskuzi. 

J. Čepelka – Zeptal se jak to bylo s časovou posloupností ohledně nákupu 
záznamového zařízení. 

Starosta – Odpověděl, že zakoupené zařízení pro potřeby zapisovatele nemůže 
být spojováno s nákupem zařízení na záznam z jednání zastupitelstva. 

J. Čepelka – Navrhnul předávat všem přítomným záznamy z jednání rady obce 
v tištěné podobě. 

Starosta – Zdůraznil, že ve čtené podobě jsou záznamy předneseny všem 
zúčastněným a každý má právo se k tomu vyjářit. 

     M. Spielberger přečetl druhou část zpráv z jednotlivých jednání Rady obce 
Havlovice v období od posledního veřejného zasedání a dal prostor k připomínkám 
a následné diskuzi. 

J. Čepelka – Dotázal se jak probíhají výběrová řízení a srovnal s výběrovými 
řízeními v sousední obci Libňatov, kde jsou jednotlivá výběrová řízení 
zveřejňována na stránkách obce. Dále se zeptal, podle § 106/1999 sb. o veřejném 
přístupu k informacím, kolik bylo obdrženo žádostí o informace. 

Starosta – Vysvětlil přítomným, že obdržel tři nebo čtyři žádosti, které eviduje. 
Ohledně zveřejňování zakázek nemá problém se zveřejněním na obecních 
stránkách. V letošním roce se připravuje inovace stránek obce. 

J. Čepelka – Zeptal se na smlouvu s firmou SILVA, konkrétně na půjčku od této 
firmy. 

Starosta – Přiblížil přítomným výši zbývající dlužné částy a její doplacení. Poté 
pozval všechny přítomné na setkání  s J. Vikem, kde bude současně představeno 
pexeso ilustrované tímto malířem.  

 

 



 

 

5. Hospodaření obce Havlovice za rok 2014 

 
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2014 (viz 
příloha č.3). Představil jednotlivé položky příjmové a výdajové části 
hospodaření. Poté dal prostor k připomínkám a následné diskuzi. 

 

J.Čepelka – Dotázal se na částku 102.139Kč s názvem kanalizace na co konkrétně 
byla použita.  

 

Starosta – Odpověděl, že se jednalo o odvodnění z polí na Popluži a opravu 
kanalizace před OU. 

 

J. Čepelka – Zeptal se, zda je obec vlastníkem kanalizace v obci. 

 

Starosta – Odpověděl, že z větší části se jedná o kanalizace, které jsou v majetku 
skupiny soukromých vlastníků. 

 

J.Čepalka – Dále upozornil na neschválení účetní závěrky obce před schválením 
plánu práce. 

 

Starosta – Vysvětlil, že účetní závěrka se bude schvalovat na 2. veřejném 
zasedání, kdy bude předloženo více podkladů, a podle zákona musí být schválena 
do konce června daného roku. 

P. Kotlovský – Zeptal se, které skupině lidí byla uhrazena oprava kanalizace. 

 

Starosta – Vysvětlil, že z větší části se jednalo o skupinu lidí bydlících na Popluži. 

 

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

 

    Návrh usnesení:  

 
          Zastupitelstvo obce  schvaluje hospodaření obce Havlovice za rok 2014 

dle přílohy č.3. 

 

 



 

 

Výsledek hlasování: 

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

 proti 5 J.Čepelka, ing.J. Kaizr, L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková 

 zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno. 

L. Čepelková – Zdůvodnila, proč členové sdružení Rovnováha hlasovali proti. 

V roce 2014 se v obci dělaly jen líbivé akce, se kterými Sdružení Rovnováha 
nesouhlasí a navrhujeme, aby se tady dělali jen akce pro občany. 

 
     6. Hospodářská činnost v roce 2014 
 

Starosta obce seznámil zastupitele s hospodářskou činností obce v roce 2014 (viz 
příloha č.4). Představil některé jednotlivé položky nákladů a výnosů. Dále dal 
možnost k připomínkám a následné diskuzi.  

 

P. Javůrek – Zeptal se na zisk 14.000Kč z hospodářské činnosti. Dále pokud by se 
nepodpořila sauna ve výši 26.000Kč, zda by hospodářská činnost byla v mínuse. 

 

Starosta – Odpověděl že bez podpory by tomu tak bylo, ale částka slouží na 
podporu saunování dětí z MŠ a ZŠ. 

 

P. Javůrek – Dodal, že nerozumí části hospodářské činnosti, která je ztrátová. 

 

Starosta – Dovysvětlil, že obce budou muset hospodářkou činnost vést odděleně. 

 

P. Javůrek – Dotázal se zda starosta ví o tom, že existují vratky DPH. 

 

Starosta – Odpověděl, že o tomto ví, ale v případě naší obce by to moc 
nepomohlo. 

 

J. Balcar – Představil přítomným vedení hospodářské čínnosti v TJ Sokol Havlovice 
a vysvětlil, že se jedná o podobný styl vedení. 

 

 



 

 

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

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářskou činnost za rok 2014 dle 
přílohy č.4. 

Výsledek hlasování: 

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

proti 5 J.Čepelka, ing.J. Kaizr, L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková 

zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
7. Hospodaření Základní školy Havlovice v roce 2014 
 

Starosta seznámil přítomné s hospodářským výsledkem příspěvkové organizace 
ZŠ Havlovice za rok 2014 (viz příloha č.5). Ze zprávy vyplývá, že hospodaření 
ZŠ za rok 2014 skončilo přebytkem ve výši 152.186,90Kč. Tato částka byla 
převedena do rezervního fondu ZŠ. Poté dal možnost k připomínkám a následné 
diskuzi.  

 

Z. Šimsa – Zeptal se z čeho plynou výnosy školy. 

 

Starosta – Vysvětlil, že výnosy plynou ze získaných dotací na každého žáka a 
z hospodářské činnosti školy jako vaření pro ostatní strávníky. 

 

J. Kaizr -  Dotázal se zda se jedná o dotace na investice školy. 

 

Starosta – Upřesnil, že poskytnuté investice na opravu hradila obec. 

 

M. Spielbergr – Dopřesnil rozdíl, mezi investicemi pro školu a na opravy budovy 
školy. 

 

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

 



 

 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření Základní školy Havlovice za 
rok 2014 dle přílohy č.5. 

Výsledek hlasování:  

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

proti 0  

zdrž. 5 J.Čepelka, ing.J. Kaizr, L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková 

 

Usnesení bylo schváleno 

 

     8. Rozpočet obce na rok 2015 

Starosta obce představil rozpočet obce na rok 2015 (příloha č.6) upravený v 
kapitole doprava, kde došlo k navýšení o částku 653.786 Kč, o kterou byla 
snížena rezerva. Důvodem úpravy rozpočtu je realizace akce „Dokončení 
komunikace k urnovému háji“. Představil výši žádaných dotací a konstatoval, že 
z výsledků příjmových a výdajových položek je tento rozpočet obce považován za 
vyrovnaný.  Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  

L. Čepelková – Navrhla hlasování o rozpočtu na rok 2015 po jednotlivých 
kapitolách. Představila návrh rozpočtu předložený před zahájením zastupitelstva 
sdružením Rovnováha. Poté ujistila přítomné, že není záměrem sdružení 
pomlouvat jednotu Havlovic, ale směřovat investice do částí obce, kde to je 
potřebné. 

Starosta – Odpověděl, že dle pravidel jednacího řádu zastupitelstva je nutné 
předložit písemné podklady 5 dnů předem. Dále, že rozpočet musí být schválen 
do konce března a na jakékoliv další jednání o rozpočtu už není čas. 

P. Kotlovský – Zeptal se zda částka 653.786Kč, o kterou byl upravený rozpočet 
byla také předložena 5 dní předem. 

Starosta – Vysvětlil, že částka vzešla z průběhu stavby a výběrové řízení nemohlo 
proběhnout dříve, pokud stavba nebyla připravená. Zároveň se také musely 
připravit zadávací podmínky pro tuto investici. 

L. Čeplková – Informovala, že tři předložené návrhy byly na společné schůzce 
zamítnuty. Dodala, že rozpočet předložený sdružením Rovnováha není nutné 
dlouho studovat. Jedná se pouze o porovnání. 

 

 



 

 

Starosta – Navrhul možnost hlasování o jednotlivých předložených rozpočtech. 

Vl. Míl – Konstatoval, že nevidí vážný důvod k tomu, proč by se nemohlo o 
jednotlivých rozpočtech hlasovat. 

Y. Friebelová – Dodala, že doposud nebyla schopná si návrh rozpočtu sdružení 
Rovnováha nastudovat a připomněla, že veškeré písemné podklady pro jednání se 
předkládají 5 dní předem. 

J. Čepelka – Objasnil, že náhled předložené tabulky obsahuje 1/3 návrhů 
sdružení. Dále, že se jedná o stejné informace, které předkládali na společné 
schůzce 26.2.2015. 

Y. Friebelová – Odpověděla, že by bylo vhodné představit body, které se 
v jednotlivých návrzích liší. 

P. Javůrek – Připomněl přítomným, že jednání zastupitelstva je jednání veřejné, 
nikoliv kuloární. K jediné dohodě může tedy dojít na jenání. 

Starosta – Zdůraznil, že materiály a podklady pro jednání zastupitelstva se 
připravují s velkým předstihem a je důležité se s těmito podklady dopředu 
seznámit. 

M. Mexbauerová – Navrhla všem zastupitelům přípravu podkladů společně 
s předstihem. 

    P. Míl – Připomněl, že vůle scházení se byla v minulých letech. V letošním roce    
tato vůle není. Poté dodal hlasovat o jednotlivých bodech. 

Vl. Míl – Přednesl, že celková navrhovaná suma sdružením Rovnováhy není 
zdaleka tak vysoká, jako suma SNK obce Havlovice. 

M. Spielberger – Odpověděl, že celková úspora návrhu sdružení Rovnováhy oproti 
návrhu nezávislých kandidátů obce Havlovice se rovná 1%. Poté porovnal některé 
položky. 

J. Čepelka – Konstatoval, že voda je základ pro obec, porovnal zřízení fondu s  
hospodařením města Úpice. Nakonec se zeptal, zda obec vlastní tabulky na 
proinvestované finanční částky v jedotlivých letech a kolik je zatím 
proinvestováno. 

Starosta – Vysvětlil, že obec má zpracovaný plán obnovy vodovodu a na základě 
toho by se měl majetek opravovat tak, abychom v průběhu 80 let dokázali 
obnovit veškeré rozvody v obci. Fond obnovy se tvoří pouze z vybraného 
vodného. 

J Čepelka – Zeptal se, jeslti se shromažďují finance z odpisu z obecního 
vodovodu.  

Starosta – Odpověděl, že se neshromažďují. 

 

 



 

 

J. Čepelka – Dále se dotázal, zda je jasný původ vody z možného napojení na 
hajnický vodovod. 

Starosta – Odpověděl , že osobou odpovědnou za vodovod je on a pokud by 
někdo chtěl vědět víc, rád se s ním sejde na OU. 

P. Míl – Dotázal se na finanční rezervu obce na rok 2015. 

Starosta – Vysvětlil, že finanční rezerva na tento rok je 1.047.200Kč. 

P. Míl – Odečetl částku na dokončení komunikace a zeptal se, zda zbylá částka 
bude stačit na uhrazení akce chodníky v obci. 

Starosta – Odpověděl, že tato otázka se bude řešit až po získání dotace v průběhu 
roku. 

M. Spielbergr – Dodal, že chodníky v obci jsou prioritou. Dále přestavil přítomným 
částku, s kterou obec počítá z výběru daní od státu. 

J. Jansa – Zeptal se proč se dává do rozpočtu částka 60. 000Kč, když plány na 
obecní vododvod existují od roku 1986. 

Starosta – Odpověděl, že když přebíral starostování obce před 25 lety o této studii 
nevěděl. Každopádně připojení na hajnickou vodu vnímá jako možnost a cena 
60.000Kč je pouze oorientační. 

M. Mexbauerová – Vyzvala k určení priorit zastupitelstva, poté určila jako rizikové 
místo v obci zatáčku „U Kňourků“. 

J. Balcar – Zeptal se, proč nechce sdružení kandidátů Rovnováhy uvolnit částku 
150.000Kč na opravu stropu v tělocvičně „ U Čápů“. 

P. Míl – odpověděl, že o tom zástupci strany nevěděli. 

 
     Žádné další  připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 

zastupitelstvo o hlasování. 

     Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočet obce na rok 2015 dle návrhu 
zpracovaného v příloze č.6. 

Výsledek hlasování: 

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

proti 5 J.Čepelka, ing.J. Kaizr, L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková 

 

 



 

 

zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Pozměňovací návrh 

Starosta vysvětlill přítomným změnu v rozpočtu obce na rok 2015, kde se kapitola 
doprava posílila částkou 653.786Kč a v kapitole rezeva snížila částka na 
393.414Kč. Uvedená částka bude použita na realizaci akce „ Dokončení 
komunikace urnovému háji“.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený rozpočet obce na rok 2015 v 
kapitole doprava, kde došlo k navýšení o částku 653.786 Kč, o kterou 
byla snížena rezerva. 

Výsledek hlasování: 

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

proti 0  

zdrž. 5 J.Čepelka, ing.J. Kaizr, L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková 

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

9. Finanční plán pro hospodářskou činnost obce na rok 2015. 

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem finančního plánu pro hospodářskou činnost 
obce na rok 2015 (viz příloha č.7). Vysvětlil podrobněji některé položky z oblastí 
příjmů a výdajů plánovaných na rok 2015. Poté dal prostor k připomínkám a 
následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh finančního plánu pro hosp. činnost 
obce na rok 2015 dle návrhu zpracovaného v příloze č.7. 

 

 



 

 

Výsledek hlasování:  

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

proti 0 

     zdrž. 5 J.Čepelka, ing.J. Kaizr, L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková 

Usnesení bylo schváleno. 
 

10. Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2017 

Starosta obce představil rozpočtový výhled obce na roky 2016 - 2017 (příloha 
č.8). Příjmy se budou ještě postupně upravovat, dle množství získaných dotací.                
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 2016 
– 2017 dle návrhu zpracovaného v příloze č.8. 

 

Výsledek hlasování:  

 

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

      proti 0   

 zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno 
 

11. Plán práce na rok 2015 

Starosta obce představil jednotlivé body plánu práce na rok 2015 (příloha č.9). 
Vysvětlil jednotlivé plánované druhy prací, které budou prováděny v naší obci, 
kterými budou zejména rekonstrukce vodovodu v části obce, nainstalování 
povodňového hlásiče na řece Úpě, vybudování chodníků v obci, dokončení a 
vybudování komunikací „ U urnového háje“ a dopravní značení na Malé straně. 
Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 

 

 



 

 

J. Čepelka – Uvedl, že některé položky, které jsou uvedeny návrhu  plánu práce, 
nejsou uvedeny v rozpočtu obce. 

Starosta – Odpověděl, že se jedná o drobné věci a v současné době není známa 
jejich finanční výše. Vše se bude projednávat změnou rozpočtu v průběhu 
roku. 

Z. Šimsa – Zeptal se, k čemu budou sloužit povodňové hlásiče a kde bude umístěn. 

Starosta – Odpověděl, že před malou chvílí se o umístění hovořilo a bude umístěn 
před OÚ. Sloužit by měl k včasnému varování obyvatel obce. 

P. Kotlovský – Dotázal se, zda starostovi chodí SMS z PK Trutnov. 

Starosta – Odpověděl, že upozornění chodí, i když se nic nestane. V případě 
předloňské povodně SMS nepřišla. Z tohoto důvodu je to nutností řešit 
v rámci obce včas. 

 

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

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu práce na rok 2015 dle návrhu 
zpracovaného v příloze č.9. 

Výsledek hlasování:  

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

proti 5 J.Čepelka, ing.J. Kaizr, L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková 

zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno.  

     12. Obecně závazná vyhláška obce 

 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obecně závaznou vyhlášku obce 
Havlovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obec Havlovice (Příloha č. 10). Dále dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi.  

 P. Kotlovský – Představil přítomným, že v případě celoročního svozu komunálního 
odpadu v obci, by došlo k navýšení částky o 35.000Kč ročně. 

 



 

 

     J. Čepelka – Dodal, že svoz velkoobjemového odpadu přijde obec na 6.000Kč 
ročně. 

    M. Spielberger – Dotázal se, co by se mělo do popelnic pro komunální odpad 
házet, když občané třídí odpad. Dále zhodnotil, že se jedná o zbytečnou variantu 
svozu. 

J. Čepelka – Oponoval, že se jedná o navýšení směšné částky v obecním rozpočtu 
a přiklání se k týdenímu svozu. 

 

D. Švrčina – Přiklonil se k názoru M. Spielbergra a dodal, že se u nich veškerý 
odpad třídí. 

 

H. Kopecká – Přidala se k názorům D. Švrčiny a M. Spielbergera 

 

P. Míl – Souhlasil s názorem J. Čepelky a dodal, že v letních měsících jde 
z popelnic zápach. 

 

L. Tohola – Odpověděl, že intenzita svozu nemá vliv na velikost zápachu. 

 

Starosta – Navrhnul uspořádání ankety na průzkum druhu svozů mezi občany. 

 

H. Čápová – Připomněla, že před 5 lety se odsouhlasil svoz 1x za 14dní. Dále 
vyjádřila obavy nad zvýšením ceny odpadu pro občany. 

 

Žádné další připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o 
hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku obce Havlovice č. 
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obec Havlovice dle přílohy č. 10. 

Výsledek hlasování: 

 

 

 



 

 

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

     proti 0   

     zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno.  

 
13. Pečovatelská služba Úpice 

Starosta obce představil přítomným poskytování pečovatelských služeb městem 
Úpice i na území obce Havlovice. V současné době služba poskytuje své služby 
pouze na území města Úpice. V případě potřeby pečovatelské služby v naši obci je 
nutností projednání zastupitelstvem obce, poté tento bod projedná zastupitelstvo 
města Úpice a následovně Královéhradecký kraj. Dále dal možnost k připomínkám 
a následné diskuzi.  

P. Míl – Dodal, že výhody v umístění našich důchodců v pečovatelské službě jsou 
jakési body navíc. Dále upozornil, že v hodinovém hodnocení pečovatelek se 
počítá pouze péče, kterou pečovatelka stráví u nemocného. Podpořil přistoupení 
k jednání o rozšíření pečovatelské služby pro občany naší obce. 

 

Starosta – Souhlasil s rozšířením působnosti pečovatelské služby, nicméně není 
snahou naše důchodce nutit k umístění v tomto zařízení. 

P. Smékal – Zeptal se zda se platí vstupní poplatek od obce, kde občan žije. 

Starosta – Odpověděl, že poplatek obce se neplatí. 

Žádné další připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o 
hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování pečovatelských služeb 
městem Úpice i na území obce Havlovice. 

 

Výsledek hlasování: 

 

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

 

 



 

  

 proti 0  

 zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno 

 
14. Schválení dodavatele akce „ Chodníky a dešťová kanalizace v obci 
Havlovice“ 
 
 
Starosta obce představil přítomným podmínky výběrového řízení na akci s názvem 
„ Chodníky a dešťová kanalizace v obci Havlovice“. Představil vítěze výběrového 
řízení, kterou se stala firma REPARE Trutnov s.r.o. Mladobucká 105, Trutnov. 
Tato firma  

podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 3.341. 941,87Kč. Dále dal 
možnost k připomínkám a následné diskuzi.  

 
P. Míl – Zeptal se, kolik budou případné dotace na tyto akce. 
 
Starosta – Odpověděl, že dotace budou přibližně 75% na chodník k úřadu a 65% 
na chodník u bytovek. 
 
P. Míl – Poté se zeptal, kolik budou investice obce. 
 
Starosta – Vysvětlil, že se jedná o částku kolem 700.000Kč po vysoutěžení. 
 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele stavby „Chodníky a dešťová 
kanalizace v obci Havlovice“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 
105, Trutnov 

 

Výsledek hlasování: 

 

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

 proti 1  ing.J. Kaizr 

 zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno 

 



 

 
 
 
15. Schválení rozpočtových změn 
 
 
Starosta obce představil přítomným podmínky schvalování rozpočtových změn. 
Jedná se o období od posledního veřejného zastupitelstva (prosinec) do konce 
roku. V tomto období přichází do obecního rozpočtu stále finanční prostředky od 
státu a musí se z nich hradit platby. Navrhovaná částka, o které by rada mohla 
rozhododvat je maximálně 200.000Kč. Dále dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi.  

 
    J. Čepelka – Připomněl, že zástupci sdružení Rovnováha nemají problém se 

v tomto období sejít. Poté zpochybnil rozhodování rady v tomto období. Na závěr 
zhodnotil, že se jedná o vládu pěti lidí a navrhnul neschválení tohoto návrhu. 
 
P. Míl – Dotázal se, zda je tato pravomoc vázána datumem. 
 
Starosta – Znovu vysvětlil, že se jedná o období od posledního veřejného 
zastupitelstva do konce roku. 
 
M. Dvořáček – Připomněl, že se jedná pouze o formální záležitost. 
 
 

     Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových 
změn vzniklých v době od posledního veřejného zasedání zastupitelstva 
obce (v prosinci) do 31.12. daného roku ve výši do 200.000 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

 

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

  

 proti 2  J. Čepelka, P. Míl 

   

 zdrž. 3 ing.J. Kaizr, L. Čepelková, J. Sedláčková 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
16.Diskuze 
 
 
Starosta obce otevřel diskuzi a vyzval občany k námětům a připomínkám. 

L. Medek – Konstatoval, že spousta občanů opustilo zasedání z důvodu nejednoty 
zastupitelstva, dále prokonzultovat i dobré připomínky protistrany a navrhnul lépe 
prodiskutovat problémy před veřejným zastupitelstvem. 

J. Čepelka – Navrhnul vypracovat plán veřejných zastupitelstev na rok dobředu. 

M. Dvořáček – Přiblížil fungování zastupitelstva v Úpici. 

Starosta – Připomněl, že všichni zastupitelé dostávají podklady s dostatečným 
předstihem a mají se možnost předem zeptat. 

M. Spielberger – Dodal, že návrh J. Čepelky nebude dobře fungovat. A je 
v kompetenci rady předložit s dostatečným předstihem zastupitelům podklady pro 
jednotlivá jednání. 

P. Míl – Podpořil stanovení pevných termínů veřejných zastupitelstev na rok 
dopředu. 

Z. Petira – Přiblížil přepočty hlasů u komunálních voleb konaných v loňském roce. 

Z. Šimsa – Vyzdvyhl diskuzi všech na veřejném zastupitelstvu a dále řekl, že to 
považuje za příklad demokracie. 

P. Javůrek – Zeptal se, kdy se zjistilo, že komunikace U urnového háječku 
potřebuje další povrch. 

Starosta – Odpověděl, že se o tom jednalo 11.3. a podložil svá slova zápisem 
z rady. 

     P. Javůrek – Zeptal se na výsledek rozhodnutí o výběru dodavatele. 

Starosta – Opět předložil zápis z jednání rady z 25.3, ke kterému dodal, že ještě 
není na stránkách obce. 

J. Čepelka – Navrhnul elektronické placení obědů ve škole. 

J. Balcar – Odpověděl, že je to možné. Dále dodal, že z průzkumu v minulých 
letech si to oslovení občané nepřejí. 

J. Čepelka – Zeptal se, jak se s tím budete zabývat dál. 

J. Balcar – Navrhul organizaci další ankety mezi občany. 

L. Míl – Konstatoval, že dle jeho slov došlo k porušení jednacího řádu 
zastupitelstva, když jeden ze zastupitelů navrhnul jiné stanovisko a zastupitelstvo 
o tom nehlasovalo. 

 



 

 

 

Starosta – Odpověděl, že se jedná o návrhy, které se musí předem projednat a 
nelze dělat ukvapené rozhodnutí. 

J. Friebel – Zhodnotil, že zrušení rady obce je nesmysl. Poté navrhnul scházení se 
zastupitelů obou stran v naší obci 1x za 14 denů. 

Starosta – Vysvětlil, že zrušení rady může provést pouze zastupitelstvo a rada 
obce řeší věci, které jsou v její kompetenci a scházení se dle návrhu J. Friebela 
není dobrou volbou. 

J. Jansa – Srovnal návrh referenda na 35.000Kč za svoz s revitalizací parku za 
600.000Kč, kde se refernum nedělalo. 

Starosta – Přečetl email, který zaslal zastupitelům 13.11.2013 kde informuje 
zastupitele o společné schůzce dne 16.11.2013 k diskuzi nad návrhy možné 
revitalizace parku T.G.M. 

L. Čepelková – Připomněla, že s revitalizací parku nesouhlasí, jelikož to silně 
zasáhlo rodáky a co se v parku bude dít. Dále dodala, že na společné schůzce 
obou stran starosta slíbil, že přinese na dnešní zastupitelstvo plány parku. 

Starosta – Vysvětlil, že z důvodu získání možných dotací se musí začít co možná 
nejdříve. 

P. Míl – Zeptal se, proč nepřinesl návrhy revitalizace parku. 

Starosta – Přečetl část Místního programu obnovy vesnice, týkajícím budoucího 
uspořádání parku. Tento program schválilo zastupitelstvo 16.12.2014. 

Z. Honzera – Přednesl svůj názor na revitalizaci parku, souhlasil s částečnou 
revitalizací a nesouhlasil s výstavbou kamenné zdi podél parku. 

     Žádné další náměty a připomínky do diskuze nebyly podány. 

 

14. Schválení návrhu usnesení 

Starosta obce pověřil Martina Spielbergera přečtením návrhu usnesení. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

     Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s návrhem usnesení z veřejného 
zasedání 

 

 



 

 

 

Výsledek hlasování: 

 

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

  

 proti 2  L. Čepelková, J. Sedláčková 

   

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

 

Usnesení bylo schváleno 
 

 

15. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na 1. veřejném 
zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2015 a zároveň pozval spoluobčany 
na další zastupitelstvo. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 2.4.2015 

 

                              

 

        Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                  

          starosta                                                                  místostarosta  

 

 

        Ověřovatelé  podpisu:        

        Petr Smékal                                           Martin Dvořáček     


