
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 2/2020 z jednání Rady obce Havlovice konané ve středu         

19. února 2020 od 20 hodin. 

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

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Odkoupení pozemku 

                 2. Kácení stromů 

        3. Cenová nabídka - vodovod 

        4. Opěrná zeď za OU 

        5. Smlouva o zřízení pověřence 

  

 

      Rada obce:  

 

1.  Byla seznámena s odkoupením podílu o velikosti ¼ pozemkové parcely č.1682/2 o 

výměře 10m2 do vlastnictví obce za cenu 5.000Kč (viz příloha č.1). Rada obce 

s odkoupením souhlasí a předkládá ho zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Zároveň pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s odkoupením podílu o velikosti ¼ 

pozemkové parcely č.1682/2 o výměře 10m2 do vlastnictví obce za cenu 

5.000Kč dle přílohy č.1. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

2. a) Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks vrby bílé, obvod kmene 3,25m na 

p.p.č. 3/1 a 1ks vrby bílé, obvod kmene 3,44m na p.p.č. 3/2 v k.ú. Havlovice,  



 

 

 

kterou podala Obec Havlovice, Havlovice č.p.146, 542 32 Úpice. Rada obce 

s žádostí souhlasí. 

     Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s žádostí o pokácení 1ks vrby bílé, obvod 

kmene 3,25m na p.p.č. 3/1 a 1ks vrby bílé, obvod kmene 3,44m na p.p.č. 

3/2 v k.ú. Havlovice, kterou podala Obec Havlovice, Havlovice č.p.146, 

542 32 Úpice. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

b) Byla seznámena s žádostí o pokácení 1ks topolu černého, obvod kmene 5m na 

p.p.č. 992 v k.ú. Havlovice, kterou podala Jana Peterková, Havlovice 143, 542 32 

Úpice. Rada obce s žádostí souhlasí. 

     Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s žádostí o pokácení 1ks topolu černého, 

obvod kmene 5m na p.p.č. 992 v k.ú. Havlovice, kterou podala Jana 

Peterková, Havlovice 143, 542 32 Úpice. 

 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0   zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

3. Byla seznámena s cenovou nabídkou na opravu vodovodu v obci, kterou podala 

firma Z&D stavby s.r.o., K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov 4. Rada obce s cenovou 

nabídkou souhlasí a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

 Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou na opravu vodovodu v 

obci, kterou podala firma Z&D stavby s.r.o., K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov 

4. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

4. Byla seznámena s cenovou nabídkou na zřízení opěrné zdi za OÚ, kterou podala 

firma STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, 541 01 Trutnov. Rada obce 

s cenovou nabídkou souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 



 Návrh usnesení : 

 

 

Rada obce Havlovice souhlasí s cenovou nabídkou na zřízení opěrné zdi za 

OÚ, kterou podala firma STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, 541 01 

Trutnov. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno 

5. Byla seznámena se smlouvou o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 

2016. Poskytovatelem funkce pověřence bude MAS Království – Jestřebí hory, 

o.p.s., Pod městem 624, 542 32 Úpice (viz příloha č.2). Rada se smlouvou 

souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

 
Rada obce Havlovice souhlasí se smlouvou o zřízení pověřence pro 

ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 ze dne 27.dubna 2016, a že poskytovatelem funkce pověřence 

bude MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Pod městem 624, 542 32 

Úpice dle příloha č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

           V Havlovicích dne 23.2.2020 

 

 

 

            starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


