
   

 Obec Havlovice    

Zápis 

Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo v 
úterý 17. prosince 2019 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2019, 
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 omluvil J. Čepelka. Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 
92 odst. 3 zákona o obcích). 

Zapisovatelem byl pověřen Martin Kult. 

 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Starosta navrhl ověřovatele zápisu v tomto složení: Martin Dvořáček, Stanislav Mach. 
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 Stanislava Macha. 

Výsledek hlasování:  
pro    12  P.Dvořáček , D. Švrčina, J. Kopecký, M.Kult,    
                    S.Hanlová, P. Míl, M.Spielberger, A. Stanislav, P. Šrámek,V.  
                    Balcarová, P. Smékal, M. Vodička, 

proti  0       

zdrž.  2  M. Dvořáček, S. Mach 

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.  
 
 
 



 
Starosta – Navrhnul odložení bodu č. 11 s názvem „Ručitelský závazek obce - 
smlouva“ na následující jednání zastupitelstva. Žádné další stanovisko sděleno 
nebylo.  
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje zúžený program 5. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice. 

Výsledek hlasování:  
 
 pro  14  P.Dvořáček , D. Švrčina, J. Kopecký, M.Kult,    
                    S.Hanlová, P. Míl, M.Spielberger, A. Stanislav, P. Šrámek,V.  
                    Balcarová, P. Smékal, M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach 

 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. Zpráva o činnosti obce za rok 2019 

8. Revokace usnesení zastupitelstva obce 

9. Rozpočtové opatření č. 12/2019 

10.  Oprava mostu ve Vsi – smlouva s dodavatelem 

11.  Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2020 

12.  Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2021 a 2022 

13.  Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

14.  Plán práce obce na rok 2020 

15.  Finanční plán pro hospodářskou činnost obce na rok 2020 

16.  Střednědobý výhled obce na roky 2021 a 2022 

17.  Pozemkové záležitosti 

18.  Žádost o dotaci na KÚ KHK 

19.  Diskuze  

20.  Přehled usnesení 

21. Závěr 
 

4. Zřízení návrhové komise 
 
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda M. 
Spielberger, členové P. Smékal a Pavel Šrámek. 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: Petr Smékal a Pavel 
Šrámek.   

Výsledek hlasování:  
 
pro   11   P.Dvořáček , D. Švrčina,V. Balcarová, M. Dvořáček,                     

S. Mach, A. Stanislav, J. Kopecký, M. Vodička, M. Kult, P. Míl, 
S.Hanlová              

proti 0  

zdrž. 3  M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Kontrola usnesení 

Z posledního jednání zastupitelstva nevzniknul žádný úkol.  
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

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.  
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
7. Zpráva o činnosti obce za rok 2019 
 
Starosta přednesl zprávu o činnosti obce za rok 2019. Zejména vyzdvihl významné 
akce, které se podařilo realizovat a jsou významnou a nedílnou chloubou obce. Dále 
představil aktivity obce v jednotlivých oblastech, dle plánu práce. Poté dal možnost 
k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny.  
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí 
 
 
8. Revokace usnesení zastupitelstva obce 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s důvody revokace usnesení z ustavujícího 

zasedání Zastupitelstva obce Havlovice ze dne 30. října 2018 v bodě 5, které vznikly 

na základě připomínek od auditorů  (Příloha č. 3). Poté dal možnost k připomínkám 

a následné diskuzi. 

P. Míl – Navrhnul hlasování rozdělit a hlasovat nejprve o odměně za výkon funkce 

předsedy občanské komise a poté o revokaci usnesení. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.  
 

 



 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) 

zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy občanské komise ve 

výši 2.000,-Kč/měsíčně a bude vyplácena od 1.1.2020. 

Výsledek hlasování:  
 
 pro  14  P.Dvořáček , D. Švrčina, J. Kopecký, M.Kult,    
                    S.Hanlová, P. Míl, M.Spielberger, A. Stanislav, P. Šrámek,V.  
                    Balcarová, P. Smékal, M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach 

 proti  0      

 zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje revokaci usnesení z ustavujícího 

zasedání Zastupitelstva obce Havlovice ze dne 30. října 2018 v bodě 5 

v novém znění dle přílohy číslo 3. 

Výsledek hlasování:  

 
 pro  14  P.Dvořáček , D. Švrčina, J. Kopecký, M.Kult,    
                    S.Hanlová, P. Míl, M.Spielberger, A. Stanislav, P. Šrámek,V.  
                    Balcarová, P. Smékal, M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach 

 proti  0      

 zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
9. Rozpočtové opatření č.12/2019 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtového opatření 
č.12/2019 (příloha č.4). Dále dal možnost k připomínkám v následné diskuzi.  
Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.12/2019 (viz příloha 
č.4). 

Výsledek hlasování: 

 



 

  

pro 14   P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 
Kult, P. Míl, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, 
A. Stanislav, J. Kopecký, S. Hanlová 

proti 0     

zdrž. 0  
 

10. Oprava mostu ve Vsi – smlouva s dodavatelem 
 
Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Havlovice a 
firmou M-Stav, Husova 1805, Pardubice, jakožto vítězem zadávacího řízení na 
zakázku „Most přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“ (viz příloha č.5). Dále dal 
možnost k připomínkám v následné diskuzi.  
 
A. Stanislav – Navrhnul zrušení bodu 4.4.2 ve smlouvě, v kterém vidí velké riziko pro 
obec. 
 
Starosta – Odpověděl, že tento bod je reakce na stav mostu, v kterém se nyní 
nachází a nikdo neví, v jakém rozsahu můžou vzniknout stavební vícepráce. 
 
M. Vodička – Zeptal se, kdo bude schvalovat případné vícepráce. 
 
M. Dvořáček – Vysvětlil, že vícepráce ve větším rozsahu schvaluje zastupitelstvo 
obce. 
 
P. Míl – Navrhnul vložení tzv. zádržného do smlouvy s dodavatelem. 
 
M. Dvořáček – Vysvětlil, že v případě zádržného může dojít k navýšení ceny a 
prodloužení doby stavby. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
obcí Havlovice a firmou M-Stav, Husova 1805, Pardubice, jakožto vítězem 
zadávacího řízení na zakázku „Most přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“               

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování:  
 
 pro  12  P.Dvořáček , D. Švrčina, M. Kult, S. Hanlová  
                    P. Míl, M.Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  

          M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach 

 proti  0      

 zdrž.  2 A. Stanislav, J. Kopecký 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 
 
11. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2020 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2020 (viz 
příloha č.6), který zpracoval ředitel ZŠ a MŠ Havlovice. Poté dal možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 
 
 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na rok 

2020 dle přílohy č.6. 

 

Výsledek hlasování:  
 
pro   14 P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 

Kult, P. Míl, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, 
A. Stanislav, J. Kopecký, S. Hanlová 

 proti  0        

 zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
12. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Havlovice na roky 2021 a 2022 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Havlovice na 
roky 2021 a 2022 (viz příloha č.7), který zpracoval ředitel ZŠ a MŠ Havlovice. Poté 
dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 
 
 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ 

Havlovice na roky 2021 a 2022 dle přílohy č.7. 

Výsledek hlasování:  
 
pro   14 P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 

Kult, P. Míl, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, 
A. Stanislav, J. Kopecký, S. Hanlová 

 proti  0        

 zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 

 

13. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

 
Starosta obce představil upravený návrh rozpočtu obce na rok 2020 (příloha č.8). 

Z pohledu příjmových a výdajových položek je tento rozpočet obce považován za 

schodkový. Úprava rozpočtu spočívá v navýšení přebytku z minulých let o 

4.000.000Kč z důvodu získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zakázku 

„Most přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“ a dále pak na straně výdajů o navýšení 

původní částky 40.000Kč na nákup pozemků na novou částku 3.320.000Kč a o 

navýšení rezervy z 313.999Kč na 1.033.999Kč. Příjmy ve výši 16.182.800,- Kč, výdaje 

ve výši 23.792.800,- Kč. Vyšší výdaje budou hrazeny z přebytku hospodaření 

minulých let. Dále navrhnul, aby závaznými ukazateli v odvětvovém členění 

rozpočtové skladby na rok 2020 byly paragrafy. Nakonec dal možnost k připomínkám 

a následné diskuzi.  

J. Jansa – Navrhnul zapůjčení provizorního mostu, který by stál vedle opravovaného 

mostu ve Vsi. 

M. Dvořáček – Vysvětlil, že zapůjčení vhodného mostu by bylo velmi nákladné a 

stavba by se prodražila. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový upravený rozpočet obce na rok 

2020 dle  přílohy č.8. 

 

Výsledek hlasování:  
 

pro   14 P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 
Kult, P. Míl, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, 
A. Stanislav, J. Kopecký, S. Hanlová 

 proti  0        

 zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby závaznými ukazateli v odvětvovém 

členění rozpočtové skladby na rok 2020 byly paragrafy. 

 

Výsledek hlasování:  
 
 
 



 
 

pro   14 P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 
Kult, P. Míl, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, 
A. Stanislav, J. Kopecký, S. Hanlová 

 proti  0        

 zdrž.  0  

 Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Plán práce obce na rok 2020 

Starosta obce představil jednotlivé body plánu práce na rok 2020 (příloha č.9). 
Vysvětlil jednotlivé plánované druhy prací, které budou prováděny v naší obci. Dále 
dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 
P. Míl – Navrhnul vybudování další lampy veřejného osvětlení v Urnovém háječku, 
opravu zábradlí u mostu ve Vsi a náhradu veřejného osvětlení za LED osvětlení. 
 
Starosta – Přislíbil posílení osvětlení v Urnovém háječku, výměna zábradlí bude 
provedena po opravě mostu ve Vsi a výměna osvětlení se provádět nebude. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 
 
Návrh usnesení:  
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu práce na rok 2020 dle návrhu 
zpracovaného v příloze č.9. 

Výsledek hlasování:  
 
pro   13 P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 

Kult, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, A. 
Stanislav, J. Kopecký, S. Hanlová 

 proti  0        

 zdrž.  1 P. Míl  

 Usnesení bylo schváleno. 

S. Hanlová – Předem se omluvila z dalšího jednání zastupitelstva. 

15. Finanční plán pro hospodářskou činnost obce na rok 2020 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem finančního plánu pro hospodářskou činnost 
obce na rok 2020 (viz příloha č.10). Dále vysvětlil podrobněji některé položky 
z oblastí příjmů a výdajů plánovaných na rok 2020. Poté dal možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Starosta 
obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 
 



 
 
 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh finančního plánu pro hospodářskou 

činnost v roce 2020 dle přílohy č.10. 

Výsledek hlasování:  
 

pro   13 P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 
Kult, P. Míl, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, 
A. Stanislav, J. Kopecký. 

 proti  0        

 zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
16. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 

Starosta obce představil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022 
(příloha č.11). Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné 
připomínky nebyly sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 
2022 dle návrhu zpracovaného v přílohách č.11. 
 

Výsledek hlasování:  

 
pro   13 P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 

Kult, P. Míl, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, 
A. Stanislav, J. Kopecký 

 proti  0        

 zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno.  

 
17. Pozemkové záležitosti 

Starosta obce představil návrh na odkoupení nemovitostí zapsaných na LV č. 845 pro 

KÚ Havlovice od pana Jaroslava Kábrta, Havlovice č.p.184. Jedná se o p.p.č. 479/8, 

orná půda, o výměře 11.042 m2 za cenu 195Kč/m2, p.p.č. 1379/5, ostatní plocha, o 

výměře 429 m2 za cenu 100Kč/m2 a p.p.č. 1379/6,ostatní plocha, o výměře 141 m2 

za cenu 100Kč/m2 (Příloha č. 12).  

 



 

Dále odkoupení nemovitostí zapsaných na LV č. 272 pro KÚ Havlovice od pana Ing. 

Martina Kořízka, J.W.Mezerové 343, Úpice, p.p.č. 479/7, orná půda, o výměře 5.336 

m2 za cenu 195Kč/m2 a p.p.č. 1379/4, ostatní plocha, o výměře 249 m2 za cenu 

100Kč/m2 (Příloha č. 13). Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 

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

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení nemovitostí zapsaných na LV č. 
845 pro KÚ Havlovice od pana Jaroslava Kábrta , Havlovice č.p.184. Jedná 
se o p.p.č. 479/8, orná půda, o výměře 11.042 m2 za cenu 195Kč/m2, 
p.p.č. 1379/5, ostatní plocha, o výměře 429 m2 za cenu 100Kč/m2 a p.p.č. 
1379/6,ostatní plocha, o výměře 141 m2 za cenu 100Kč/m2 dle přílohy č. 
12. Dále odkoupení nemovitostí zapsaných na LV č. 272 pro KÚ Havlovice 
od pana Ing.Martina Kořízka, J.W.Mezerové 343, Úpice, p.p.č. 479/7, orná 
půda, o výměře 5.336 m2 za cenu 195Kč/m2 a p.p.č. 1379/4, ostatní 
plocha, o výměře 249 m2 za cenu 100Kč/m2 dle přílohy č. 13. 

Výsledek hlasování:  
 
pro   13 P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 

Kult, P. Míl, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, 
A. Stanislav, J. Kopecký 

 proti  0        

 zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno.  

Starosta obce představil návrh na prodej p.p.č. 806/20, trvalý travní porost, o 
výměře 42m2, která je zapsaná na LV 10 001 pro obec a katastrální území Havlovice 
panu Petru Hruškovi, J.W.Mezerové 982, Úpice a to za cenu 30Kč/m2 (Příloha č. 
14). 
 
Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 806/20, trvalý travní porost, o 
výměře 42m2, která je zapsaná na LV 10 001 pro obec a katastrální území 
Havlovice panu Petru Hruškovi, J.W.Mezerové 982, Úpice a to za cenu 
30Kč/m2 dle řílohy č. 14. 

Výsledek hlasování:  
 
pro   13 P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 

Kult, P. Míl, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, 
A. Stanislav, J. Kopecký 

 proti  0        

 zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno.  

 



 

 

18. Žádost o dotaci na KÚ KHK 

Starosta obce představil návrh na podání žádosti o dotaci do dotačního programu 

Královéhradeckého kraje Program obnovy venkova na akci „ Oprava MK U bytovek“. 

Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky nebyly 

sděleny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního 
programu Královéhradeckého kraje Program obnovy venkova na akci 
 „ Oprava MK U bytovek“. 

Výsledek hlasování:  

 
pro   13 P.Dvořáček ,D. Švrčina, M. Dvořáček, S. Mach, M. Vodička, M. 

Kult, P. Míl, M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, V. Balcarová, 
A. Stanislav, J. Kopecký 

 proti  0        

 zdrž.  0  
 

19. Diskuze 

J. Jansa – Zeptal se, jak se bude řešit hrb na místní komunikaci vedoucí k mostu U 

Mandle, dále na změnu svozu odpadu. Pokud se snížil počet svozu, kam přišli peníze 

za snížený svoz odpadu. 

Starosta – Vysvětlil, že částka byla firmou Transport Trutnov adekvátně ponížena. 

Částka za svoz je počítána z několika ukazatelů, svoz není jedinou položkou. Na závěr 

dodal, že těžká auta ničí ve velké míře obecní komunikace. 

S. Jánošík – Zeptal se na měřící stanici ovzduší v obci, zda bude pouze na jednom 

místě. Dále jak bude řešená dopravní situace na cyklostezce. 

Starosta – Odpověděl, že se jedná s dopravním inspektorátem o řešení jednosměrné 

komunikace v části u zahradníka. 

P. Míl – Zeptal se, jestli bude po dobu rekonstrukce mostu v obci řešené i omezení 

dopravními značkami. 

Starosta – Odpověděl, že i s touto variantou se počítá. 

J. Borůvka – Zeptal se, jak pokračují právní kroky obce ohledně mostu U Mandle. 

A. Stanislav – Odpověděl, že jednání stále běží a jednotlivá jednání můžou trvat i tři 

roky. 

 

 



 

 

M. Kult – Seznámil přítomné se stavem kabelové televize. Vysvětlil, jaké jsou 

problémy a jak se budou řešit. V žádném případě by se nemělo dotknout koncových 

uživatelů. 

20. Přehled usnesení 

M. Spielberger přečetl přehled usnesení. Poté byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. 

12. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na pátém veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2019. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 29.12.2019 

 

 

 Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                                                                                                             

        starosta                                                                  místostarosta  

 

 

  Ověřovatelé  podpisu:        

     Stanislav Mach                                        Martin Dvořáček     

 

 


