
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 3/2020 z jednání Rady obce Havlovice konané ve středu         

11. března 2020 od 19 hodin. 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Stanislav Mach, Martin 

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Pozemkové záležitosti 

                 2. Smlouva o ručitelském závazku obce 

        3. Rozpočtové opatření č.2/2020 

        4. Příkazní smlouva 

        5. Stanovení objízdné trasy 

        6. Kotlíková dotace 

        7. Hospodaření obce za rok 2019 

        8. Hospodářská činnost za rok 2019 

        9. Uzavření MŠ Havlovice 

       10. Stanovení termínu a programu 1. veřejného zasedání    

     Zastupitelstva obce Havlovice 

 

 

 

      Rada obce:  

 

  1.a) Byla seznámena se záměrem bezúplatného převodu p.p.č. 1444/8 o výměře 
     392m2 v k.ú. Havlovice, zapsané na LV 10 001 pro obec a katastrální území  
     Havlovice. Jedná se o pozemek ve vlastnictví obce Havlovice, na      
     kterém hospodaří Správa silnic Královéhradeckého kraje a na pozemku se nachází   
     komunikace II/304 (viz příloha č.1). Rada se záměrem souhlasí. 
 
 
 



 

         Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se záměrem bezúplatného převodu p.p.č. 
1444/8 o výměře 392m2 v k.ú. Havlovice, zapsané na LV 10 001 pro obec 
a katastrální území Havlovice dle přílohy č.1. 

 
Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

         Usnesení bylo schváleno 

  1.b) Byla seznámena s nabídkou KÚ Královéhradeckého kraje na bezúplatný převod 
p.p.č. 1444/16 v k.ú Havlovice do vlastnictví obce. (viz příloha č.2).    

         Rada s bezúplatným převodem souhlasí a předkládá nabídku zastupitelstvu 
k projednání a schválení. 

 
    Návrh usnesení : 

          Rada obce Havlovice souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1444/16   
v k.ú Havlovice u majetku Královéhradeckého kraje do majetku obce dle 
přílohy č.2. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno 

  1.c) Byla seznámena se záměrem obce odkoupit od pana Michala Krumpholze, Havlovice 
č.p. 200 díl „a“ o výměře 13m2, který vznikl oddělením z p.p.č.20/1 dle 
geometrického plánu č. 837-109/2019 ze dne 6.2.2020 a to za cenu 100Kč/m2.(viz 
příloha č.3). Rada obce s odkoupením souhlasí a předkládá záměr zastupitelstvu 
obce k projednání a schválení.  

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s odkoupením dílu „a“ o výměře 13m2, 
který vznikl oddělením z p.p.č.20/1 dle geometrického plánu č. 837-
109/2019 ze dne 6.2.2020 od pana Michala Krumphoplze, Havlovice 
č.p.200 a to za cenu 100Kč/m2.(viz příloha č.3).  
 
Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

2.  Souhlasí s návrhem smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou 
na akci s názvem „Po stopách společné středověké historie“ uzavřenou mezi  
Českou spořitelnou a.s. a obcí Havlovice (viz příloha č.4). Rada s návrhem 

souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem smlouvy o úpravě 

vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou na akci s názvem „Po  

 



 

stopách společné středověké historie“ uzavřenou mezi Českou 

spořitelnou a.s. a obcí Havlovice dle přílohy č.4. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno 

3.  Projednala návrh rozpočtového opatření č.2/2020 (viz příloha č.5).                                               

S návrhem souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

          Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření        

č.2/2020 dle přílohy č.5  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

4.  Byla seznámena s návrhem Příkazní smlouvou na zabezpečení výkonu 

technického dozoru stavebníka pro akci s názvem „Rekonstrukce mostu přes 

Úpu – v Havlovicích ve Vsi“ mezi obcí Havlovice a Janem Hofmanem 

(autorizovaným technikem pro mosty a inženýrské konstrukce) Batňovice 245, 

542 32 Úpice (viz příloha č.6). Předmětem smlouvy je zabezpečování výkonu 

činnosti technického dozoru stavebníka a vykonávání další činnosti vyplývající 

z platné a účinné právní úpravy. Sjednaná cena za výkon služby je 100.000Kč 

bez DPH. Rada s návrhem smlouvy souhlasí. 

 Návrh usnesení : 

 

Rada obce Havlovice souhlasí s Příkazní smlouvou na zabezpečení výkonu 

technického dozoru stavebníka pro akci s názvem „Rekonstrukce mostu  

přes Úpu – v Havlovicích ve vsi“ mezi obcí Havlovice a Janem Hofmanem 

(autorizovaným technikem pro mosty a inženýrské konstrukce) Batňovice 

245, 542 32 Úpice dle přílohy č.6.  

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

5.  Projednala vedení objízdné trasy, která vznikla z důvodu úplné uzavírky 

betonového mostu ve Vsi v souvislosti se jeho rekonstrukcí. Rada s vedením 

objízdné trasy souhlasí. 

Návrh usnesení: 

 
Rada obce Havlovice souhlasí s vedením objízdné trasy, vzniklé z důvodu 

úplné uzavírky betonového mostu ve Vsi. 



 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

      6. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v 

platném znění ve výši 5000,-Kč s panem Jiřím Kopeckým, Havlovice č.p. 88, 

542 32 Úpice za provedenou instalaci tepelného čerpadla. Rada obce zároveň 

pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

          Návrh usnesení : 

          Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění ve výši 5000,-Kč s panem Jiřím 
Kopeckým, Havlovice č.p. 88, 542 32 Úpice za provedenou instalaci 
tepelného čerpadla.  

          Výsledek hlasování:  pro  5 proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 
      7. Seznámila se s návrhem hospodaření obce za rok 2019 (viz příloha č.7), který 
         se bude schvalovat na červnovém zasedání. Návrh bere na vědomí a předkládá 
  ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 
 
      8. Seznámila se s návrhem hospodářské činnosti obce za rok 2019 (viz příloha 
          č.8), který se bude schvalovat na červnovém zasedání. Návrh bere na vědomí a  
         předkládá ho zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 
 
     9. Nesouhlasí s uzavřením MŠ Havlovice od 16.3.2020. Nařizuje řediteli ZŠ a MŠ    
         Havlovice nikterak neomezovat kapacitu MŠ a s tímto rozhodnutím seznámit rodiče  
         všech dětí, které MŠ navštěvují. Rozhodnutí platí do odvolání, nebo nařízení  
         o uzavření MŠ vyšší mocí. 

          Návrh usnesení : 

          Rada obce neschvaluje uzavření MŠ Havlovice od 16.3.2020. Nařizuje  
          řediteli ZŠ a MŠ Havlovice nikterak neomezovat kapacitu MŠ a s tímto  
          rozhodnutím seznámit rodiče všech dětí, které MŠ navštěvují. Rozhodnutí  
          platí do odvolání, nebo nařízení o uzavření MŠ vyšší mocí. 

          Výsledek hlasování:  pro  5 proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

     10. Stanovila termín a program 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce                                    
  Havlovice na 24. března 2020 od 19 hodin v sále kulturního domu. 

 



 

Program: 

        1. Zahájení 
        2. Volba ověřovatelů zápisu 
        3. Program zasedání 
        4. Zřízení návrhové komise 
        5. Kontrola usnesení 
        6. Zpráva o činnosti rady obce 
        7. Smlouva o ručitelském závazku obce 
        8. Rozpočtové opatření č.2/2020 
        9. Pozemkové záležitosti 
      10. Hospodaření obce za rok 2019 
      11. Hospodářská činnost za rok 2019 

12. Diskuze 
13. Návrh usnesení 
14. Závěr 

 

 

           V Havlovicích dne 16.3.2020 

 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


