
                                       Obec Havlovice   

Zápis č. 11/2017 z jednání Rady obce Havlovice konané ve čtvrtek        

24. srpna 2017 od 18 hodin. 

Přítomni:   Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Petr Smékal, Martin 

Spielberger 

                  Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

Program:   

                 1. Texdan s.r.o. - žádost 

                 2. J. Jansa - žádost 

        3. Štěpánský & Fišer - nabídky 

        4. MS Barchovan – žádost o změnu účelu využití fin.daru 

        5. Junák – mimořádná žádost o finanční dar 

        6. Volby do Poslanecké sněmovny ČR 

        7. Město Úpice – dohoda 

        8. Rozpočtové opatření č.6/2017 

        9. Základní škola – navýšení kapacity 

                        

       Rada obce:  

 

      1. Byla seznámena se záměrem firmy Texdan s.r.o., Havlíčkova 437, 542 32 Úpice o 

odkoupení části pozemku p.p.č. 576/2 v k.ú. Havlovice o výměře 1.000 m2. Zde by 

mělo vzniknout nové sídlo firmy (kanceláře včetně skladu). Na tento pozemek má 

obec předkupní právo. Rada obce na základě místního šetření rozhodla záměr 

nepodpořit. Tato lokalita by mohla být v budoucnu využita k výstavbě rodinných 

domů. Rada pověřuje starostu zasláním stanoviska. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice nesouhlasí s odkoupením části pozemku p.p.č. 

576/2 v k.ú. Havlovice o výměře 1.000 m2 firmou Texdan s.r.o.  

 



 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

      2. Byla seznámena s žádostí o odstranění hliněného valu z veřejné komunikace p.p.č. 

1435/1 v k.ú. Havlovice zaslanou panem Jaroslavem Jansou, z důvodu ohrožení 

bezpečnosti silničního provozu v místě za prudkou zatáčkou u č.p.36 (viz příloha 

č.1). Bylo provedeno místní šetření a rada obce navrhla řešit stávající situaci 

s majitelem pozemku, na kterém se z větší části hlíněný val nachází. Pověřuje 

starostu dalším jednáním v této věci. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice rozhodla řešit situaci snížením hliněného valu za 

zatáčkou u č.p.36 a pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

      3. a) Projednala cenovou nabídku firmy Štěpánský & Fišer, Spojenecká 68, 541 01 

Trutnov na rozšíření veřejného osvětlení v obci o jednu lampu v části obce U 

Urnového háje. Náklady byly vyčísleny na 21.096Kč včetně DPH. Rada 

s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou firmy Štěpánský & Fišer na 
rozšíření veřejného osvětlení U Urnového háje. 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno. 

 

      3. b) Projednala cenovou nabídku firmy Štěpánský & Fišer, Spojenecká 68, 541 01 

Trutnov na rekonstrukci 7ks lamp veřejného osvětlení v části obce Podhradí – U 

čističky. Náklady na rekonstrukci byly vyčísleny na 36.231Kč včetně DPH. Rada 

s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 

         Návrh usnesení : 

          Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou firmy Štěpánský & Fišer na 
rekonstrukci veřejného osvětlení na Podhradí U čističky. 

 



 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

          Usnesení bylo schváleno. 

 

      4. Byla seznámena s žádostí o změnu čerpání části finančního daru poskytnutého 

z rozpočtu obce Havlovice.  Žádost podalo MS Barchovan. Zbytek finančního 

daru bude využit na vybudování venkovního zázemí na Tylově paloučku v 

Havlovicích. Rada se změnou souhlasí. 

Návrh usnesení: 

          Rada obce souhlasí se změnou čerpání části finančního daru MS 
Barchovan, poskytnutého z rozpočtu obce Havlovice na rok 2017. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

     5. Byla seznámena s žádostí o poskytnutí mimořádného finančního daru z rozpočtu 

obce Havlovice ve výši 20.000Kč pro Junák- český skaut středisko“Permoník“, 

Rtyně v Podkrkonoší, z.s., Kostelecká 369, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší. 

Finanční dar bude využit na výrobu nových táborových kamen, sloužících 

k přípravě jídel pro mladé skauty. Stávající kamna jsou již v havarijním stavu a 

nelze je opravit. Rada rozhodla v souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, dále ve smyslu § 2055 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000Kč na výrobu 

nových táborových kamen. Dar bude součástí rozpočtového opatření 

schváleného radou obce. Rada obce zároveň pověřuje starostu podpisem 

darovací smlouvy. 

         Návrh usnesení: 

          Rada obce schvaluje finančí dar ve výši 20.000,-Kč na výrobu táborových 
kamen pro Junák- český skaut středisko“Permoník“, Rtyně v Podkrkonoší, 
z.s. 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

     6. V souladu s ustanovením § 14 písm. c/ zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. – 21.10.2017 stanovila počet  



 

         členů okrskové volební komise na 6 včetně zapisovatelky a dle stejného 

paragrafu odstavce 1e jmenuje zapisovatelkou paní Zuzanu Šímovou. 

 

          Návrh usnesení: 

           Rada obce v souladu s ustanovením § 14 odst. 1c/ zákona č. 

247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky konané ve 

dnech 20. – 21.10.2017 stanovila počet členů volební komise na 6 

včetně zapisovatelky  a  

 

 dle stejného paragrafu odstavce 1e jmenuje zapisovatelkou paní 

Zuzanu Šímovou. 

 Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

     7. Byla seznámena s návrhem dohody o vytvoření společného školského obvodu 

spádové základní školy, jejiž činnost vykonává Základní škola Úpice – Lány, 

Palackého 793, 542 32 Úpice mezi obcí Havlovice a městem Úpice (viz příloha 

č.2). Obě obce se podle § 178 odst.2 školského zákona dohodly vytvořit 

společný školský obvod k zajištění plnění povinné školní docházky dětí 5-9 

ročníku základní školy. Rada s návrhem dohody souhlasí a předkládá ji 

zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení: 

          Rada obce souhlasí s návrhem dohody mezi obcí Havlovice a městem 
Úpice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, 
jejiž činnost vykonává Základní škola Úpice – Lány, Palackého 793, 542 
32 Úpice dle přílohy č. 2. 

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

      8. Projednala a schválila návrh rozpočtového opatření č.6/2017 (viz příloha č.3).   

           Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.6/2017 

dle přílohy č. 3. 



 

Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

 

Usnesení bylo schváleno 

 

      9. Projednala žádost o zvýšení kapacity ZŠ Havlovice zaslanou ředitelem ZŠ a MŠ 

Havlovice Mgr. Jaroslavem Balcarem. Kapacita nejvyššího povoleného počtu 

žáků základní školy se navýší ze 44 na 48 s účinností od 1.9.2017. Rada 

s žádostí souhlasí. 

          Návrh usnesení : 

 Rada obce Havlovice schvaluje s účinností od 1.9.2017 zvýšení 
 nejvyššího povoleného počtu žáků  ze 44 na 48 základní školy, jejíž 
 činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a Mateřská 
 škola, Havlovice.  

          Výsledek hlasování:  pro  5  proti  0  zdrž.  0  

          Usnesení bylo schváleno 

 

         V Havlovicích dne 29. 8. 2017 

 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

  ing. Pavel Dvořáček                                                                 Martin Kult 


