
   

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo    
v úterý 27. března 2018 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2018, 
uvítal přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha č.2) je přítomno 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů 
zastupitelstva). Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Zapisovatelem byl pověřen místostarosta Martin Kult. 

2. Slib nového člena zastupitelstva  
 

Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena 
zastupitelstva pana Vladimíra Míla ke složení slibu. Před složením slibu starosta 
upozornil přítomného člena zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu 
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Havlovice a jejích občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky.“ A jmenovitě vyzval přítomného člena zastupitelstva ke 
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Nový člen 
zastupitelstva pan Vladimír Míl neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Starosta navrhl ověřovatele zápisu v tomto složení: Martin Dvořáček, Lenka 
Čepelková. 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 Lenku Čepelkovou. 

Výsledek hlasování:  

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

 



 

proti  0       

zdrž.  2  M. Dvořáček a L. Čepelková 

Usnesení bylo schváleno. 

4. 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. 
 
J. Čepelka – Nesouhlasil s tvrzením starosty a zopakoval z Jednacího řádu Obce 
Havlovice starostovi,zastupitelům i občanům z paragrafu 4 bod 1,3 povinnosti 
starosty.,,Seznámit zastupitele pět dní před veřejným zasedáním se všemi body 
programu“. 

Starosta – Vysvětlil, že není jeho povinností zasílat písemné podklady ke všem bodům 
jednání zastupitelstva a podrobnosti k těmto bodům budou vysvětleny na tomto 
zasedání zastupitelstva. 
 
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.  
 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje vyřazení bodu č.10 a 11 z 

programu jednání VZZO. 

Výsledek hlasování:  

pro    6   P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, J. Sedláčková, L. Čepelková, V.Míl 

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

 zdrž.  0  

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje původní program VZZO navržený 

radou obce. 

Výsledek hlasování:  

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

 



 

proti  6     J. Sedláčková, P. Míl, J. Čepelka, J. Kaizr, L. Čepelková, V.Míl 

 zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

Program: 

 1. Zahájení 
 2. Slib nového člena zastupitelstva 
 3. Volba ověřovatelů zápisu 

       4. Program zasedání 
 5. Zřízení návrhové komise 
 6. Kontrola usnesení 
 7. Zpráva o činnosti rady obce 
 8. Hospodaření obce za rok 2017 

 9. Hospodářská činnost obce za rok 2017 

10. Stavba mimo zastavěné území obce 

11. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce 

12. Diskuze 

13. Návrh usnesení 

14. Závěr 

 

5. Zřízení návrhové komise 
 
Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení: předseda Martin 
Spielberger, členové 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: J. Kaizr  a Jiří 
Řezníček   

Výsledek hlasování:  

pro 12 V. Míl, P.Míl, J.Sedláčková, P.Dvořáček, M. Kult,  M.Dvořáček, S. 
Mach, Y.Friebelová, P. Smékal, P. Šrámek, J.Čepelka, 
L.Čepelková  

proti 0   

zdrž. 3  M.Spielberger, J. Kaizr, J. Řezníček 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Kontrola usnesení 
 
Z posledního jednání zastupitelstva nevzniknul žádný úkol. 
 
 
 



 
 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 

7. 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. 

L. Čepelková – Zeptala se kolikrát se rámy informačních cedulí poznávacího okruhu 
natíraly. 

P. Dvořáček  – Odpověděl, že rámy cedulí se natíraly pravidelně každé dva roky. 
Výměna všech cedulí bude dokončena nejdříve v průběhu příštího roku. 

L. Čepelková – Navrhla přidání ochranných stříšek na nové informační cedule.  

P. Míl – Zeptal se na podrobnosti investice do renovace hasičské cisterny. 

M. Dvořáček – Odpověděl, že se jedná především o karosářské opravy. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
8. Hospodaření obce za rok 2017 
 
Starosta představil přítomným návrh hospodaření obce za rok 2017, který se bude 
schvalovat na červnovém zasedání. Přiblížil přijmové a výdajové částky. Dále dal 
možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 
 
L. Čepelková – Navrhla ponechání rezervy na účtu obce na opravu dvou mostů 
v obci. 
 
Starosta – Doplnil o infomaci zpracování projektové dokumentace na most ve vsi 
v letošním roce. 
 
M. Spielberger – Připomněl, že současná situace v bankovnictví je příznivě nakloněna 
pro získání úvěrů a úrokové sazby jsou velmi nízké. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
9. Hospodářská činnost obce za rok 2017 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem hospodářské činnosti obce v roce 
2017, který se bude schvalovat na červnovém zasedání. Představil jednotlivé položky  

 



 

 

kapitol včetně plánu nákladů a výnosů. Dále dal možnost k připomínkám a následné 

diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
10. Stavba mimo zastavěné území obce 
 
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Pavla Faltuse, Kyndlinovská 244, 503 01 

Hradec Králové o udělení souhlasu k stavbě „ Srubový dům na st.p.č. 114 a p.p.č. 

348/2 v k.ú. Havlovice“, která se nachází mimo zastavěné území obce Havlovice. Poté 

dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  

J. Čepelka – Zeptal se zda příjedová cesta k tomuto pozemku je obecní a kolik stála 
její rekonstrukce. 

Starosta – Odpověděl, že to bylo součástí rozpočtu a stála přibližně 150.000Kč. 

L. Čepelková - Vedení obce investovalo v posledních letech do cest v soukromém 
vlastnictví nemálo peněz a nevadilo to. Cesta od Soukupů k Frieblovým, stejně jako 
cesta u bytovek ve vsi je řadu let ve velmi špatném stavu.Na jedné straně rychlá 
oprava a na druhé straně dlouhodobý nezájem. 

Starosta – Odpověděl, že cesta není na mapě zaznamenána a momentálně je 
v soukromém vlastnictví. 

J. Friebel – Zeptal se proč se neopraví alespoň kousek cesty mezi jeho domem a 
Kopřivovými. 

Starosta – Vysvětlil, že v letošním roce se tam bude kopat obecní vodovod a poté se 
cesta opraví. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s umístěním stavby „ Srubový dům 

na st.p.č. 114 a p.p.č. 348/2 v k.ú. Havlovice“ mimo zastavěné území obce 

Havlovice. 

Výsledek hlasování:  

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

proti 0      

zdrž. 6  J. Kaizr, V.Míl, P.Míl, J. Čepelka, J. Sedláčková, L. Čepelková 

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 
11. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce 

Starosta opětovně seznámil přítomné s novými tabulkovými výměry neuvolněných 
členů zastupitelstva, které vstupují v platnost od 1.1.2018. Poté navrhnul zvýšení 
měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele následovně: měsíční odměnu za výkon 
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.500,- Kč 
s platností od 1.4.2018 a měsíční odměnu za výkon funkce člena rady jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3.300,- taktéž s platností od 
1.4.2018. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 
 
P. Míl – Přečetl platy zastupitelů a radních v některých okolních městech a obcích. 
 
Starosta – Odpověděl, že je potřeba se bavit pouze o radních obce a srovnávat to i  
s počty zastupitelů okolních měst a obcí. V naší obci se zastupitelé měsíčních odměn 
zřekli. 
 
P. Míl – Vysvětlil, že stejnou odpovědnost a ručení vlastním majetkem mají i 
zastupitelé obce. 
 
Starosta – Připomněl, že v případě hlasování proti či zdržení se hlasování žádný 
postih nehrozí. 
 
L. Čepelková – Dodala, že sleduje bedlivě všechny jednání rady a k počtu 20 jednání 
v roce nikdy nedošla. Zřeknutím se odměny zastupitele bylo ve smyslu práce pro 
obec. 
 
Starosta – Doplnil o informaci kolikrát se rada schází a je tomu i v době prázdnin a 
většinou jsou jednání 2x do měsíce. 
 
J. Čepelka – Srovnal platy radních, členů komisí s platy v Penny marketu. 
 
M. Spielberger – Dodal a vysvětlil přítomným co všechno se musí v radě řešit a 
nemluví se o tom. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje zvýšení měsíční odměny pro 

neuvolněné zastupitele následovně: měsíční odměnu za výkon funkce 

místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.500,- 

Kč s platností od 1.4.2018 a měsíční odměnu za výkon funkce člena rady 

jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3.300,- taktéž s 

platností od 1.4.2018. 

Výsledek hlasování:  

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

proti  0      

 



 

 

zdrž.  6 J. Kaizr, J. Čepelka, V. Míl, J. Sedláčková, P. Míl, L. Čepelková 

Usnesení bylo schváleno. 
 
12. Diskuze 
 
S. Jánošík – Zeptal se, zda starosta či rada ví , že jsou rozdělovány obcím do 1.000 
obyvatel dotace na veřejné osvětlení. 
 
Starosta – Odpověděl, že nemá žádné informace o těchto dotacích. 
 
P. Míl – Připomněl, že s tímto návrhem přišel již před 4 -5 lety. Tehdy nebyl starostou 

obce vyslyšen. Znovu by se mělo vedení obce k tomuto návrhu vrátit, neboť veřejné 

LED osvětlení by přineslo obci řadu výhod. Především velkou úsporu v nákladech. 

L. Čepelková – Zeptala se jak se bude v obci řešit zákon o ochraně osobních údajů, 
který vstupuje v platnost od 25. května 2018. 
 
Starosta – Odpověděl, že tahle věc se řeší ve spolupráci se Svazkem obcí Jestřebí 
hory. Budou postupně schvalovány jednotlivé směrnice. 
 
Y. Friebelová – Připomněla zastupitelům sdružení Rovnováha, že pokud mají jakýkoliv 
problém s programem jednání zastupitelstva, ať si zajdou  předem na OU. Situaci 
ohledně nezískání podkladů na začátku veřejného zasedání považuje za zbytečnou a 
nepříjemnou. 
 

13. Návrh usnesení 

Starosta obce pověřil Martina Spielbergera přečtením návrhu usnesení. Poté byla 

dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné 

stanovisko sděleno nebylo. 

14. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na prvním veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2018 a popřál všem hodně zdraví. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 1.4.2018 

 

 Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                                                                                                             

        starosta                                                                  místostarosta  

 

   Ověřovatelé  podpisu:        

     Lenka Čepelková                               Martin Dvořáček     

 


