
   

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo v 
úterý 25. června 2019 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2019, 
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 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    13  P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký, M.Kult,    
                    J.Čepelka, 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. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
 
 
 



 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje program 2. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Havlovice navržený radou obce. 

Výsledek hlasování:  
 
 pro  15  P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký, M.Kult,    
                    J.Čepelka, 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. Účetní závěrka obce za rok 2018 
         8. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2018 
         9. Závěrečný účet obce za rok 2018 
       10. Závěrečný účet SOJH za rok 2018 

 11. Most ve Vsi – poptávkové řízení 
 12. Most ve Vsi – smlouvy Povodí Labe s.p. 
 13. Odkoupení pozemků do vlastnictví obce 
 14. Vízmburk – žádost o souhlas s ručením 
 15. Cyklostezka Havlovice – Malá Strana  
 16. ZŠ a MŠ Havlovice – žádost 
 17. Rozpočtové opatření č.7/2019 
 18. Zpráva o činnosti obce za 1. pololetí 2019 
 19. Diskuze 
 20. Návrh 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   12   P.Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina,V. Balcarová, M. Dvořáček, 
  S. Mach, A. Stanislav, J. Kopecký, M. Vodička, J. Čepelka,  
                    M. Kult, P. Míl 

proti 0   

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

Usnesení bylo schváleno. 

5. Kontrola usnesení 

Starosta seznámil přítomné s podpisem smlouvy o dílo na akci s názvem „Cyklostezka 
Havlovice – Malá Strana“ s firmou REPARE Trutnov. 
 
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. Účetní závěrka obce za rok 2018 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s podklady pro účetní závěrku obce za rok 2018 
dle Směrnice o schvalování účetní závěrky obce Havlovice včetně Protokolu o 
schvalování účetní závěrky (viz příloha č. 3). Dále dal možnost k připomínkám v 
následné diskuzi.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje souladu s § 84 odst.2 písm. b) zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku 
obce Havlovice sestavenou k 31.12.2018 viz Protokol o schvalování účetní 
závěrky obce Havlovice za rok 2018 dle přílohy č. 3. Schválením účetní 
závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky. 

Výsledek hlasování: 
 
 pro   13 P. Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký, M.Kult,    

          P. Míl, M.Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  
          M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach 

proti 0  



 

 

zdrž. 2 A. Stanislav, J. Čepelka 

Usnesení bylo schváleno. 

 
8. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2018 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem hospodářské činnosti obce v roce 
2018, 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. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Havlovice sestavenou k 31.12.2018. Schválením účetní závěrky se 
rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky. 

Výsledek hlasování: 
 
 pro   13 P. Dvořáček ,S. Hánlová, D. Švrčina, J. Kopecký, M.Kult,    

          P. Míl, M.Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  
          M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach 

proti 0  

 

 zdrž. 2 A. Stanislav, J. Čepelka 

Usnesení bylo schváleno. 

 
9. Závěrečný účet obce za rok 2018 
 
Starosta obce představil přítomným zastupitelům jednotlivé body Závěrečného účtu 
obce Havlovice za rok 2018 (viz příloha č. 4). Dále zastupitele seznámil se Zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Havlovice za uplynulý kalendářní rok 2018 
včetně opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 
za rok 2018 a zprávy o jejich plnění. Poté dal možnost k připomínkám v následné 
diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Havlovice za uplynulý kalendářní rok 2018 
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s výhradou a 
zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při 
přezkoumání hospodaření za rok 2018 včetně zprávy o jejich plnění dle 
přílohy č. 4.    

 



 

                                          

Výsledek hlasování: 

 
pro  12 P. Dvořáček , S. Hánlová, D. Švrčina, M.Kult,    

          P. Míl, M.Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  
          M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach 

proti 0    

 zdrž. 3 A. Stanislav, J. Čepelka, J. Kopecký 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

10. Závěrečný účet SOJH za rok 2018 
 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se Závěrečným účtem Svazku obcí 
Jestřebí hory za rok 2018 (příloha č. 5). Poté dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje závěrečný účet Svazku obcí 

Jestřebí hory za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 

svazku obcí Jestřebí hory, a to bez výhrad dle přílohy č.5. 

Výsledek hlasování: 

  
pro  11 P. Dvořáček , S. Hánlová, D. Švrčina, M. Kult,    

          M. Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  
          M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach 

proti 0    

 zdrž. 4 A. Stanislav, J. Čepelka, J. Kopecký, P. Míl 

Usnesení bylo schváleno. 
 

11. Most ve Vsi – poptávkové řízení 
 

Starosta obce seznámil přítomné s přípravou výběrového řízení na dodavatele 
zakázky s názvem „Most přes Úpu v Havlovicích ve Vsi“. Přímo bude osloveno celkem 
7 firem. Poté vysvětlil, že dle odstavce 6, článku 6 je potřeba schválit výjimku ze 
Směrnic o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Výjimka spočívá v tom, že 
výzva k podání nabídky na dodavatele prací na akci „Most přes Úpu v Havlovicích ve 
Vsi“ nebude zveřejněna na profilu zadavatele. Poté dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 



 
 

A. Stanislav – Zeptal se, jak to je se směrnicí a zákonem. 
 
Starosta – Vysvětlil, že směrnice o zadávání veřejných zakázek je mimo rámec 
zákona a udává především částky, které může rada a zastupitelstvo schvalovat. 
 
P. Míl – Zeptal se, zda vícepráce budou součástí rozpočtu. 
 
Starosta – Odpověděl, že vícepráce nemohou v tomto případě vzniknout. 
 
A. Stanislav – Upozornil na skutečnost, že vysoutěžená částka musí být ve 

smlouvě uvedená jako maximální a nelze ji překročit. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 
                                                          

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje dle odstavce 6, článku 6 výjimku 

ze Směrnic o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Výjimka spočívá 

v tom, že výzva k podání nabídky na dodavatele prací na akci „Most přes 

Úpu v Havlovicích ve Vsi“ nebude zveřejněna na profilu zadavatele. 

Výsledek hlasování:  

 
 pro 12   P. Dvořáček , S. Hánlová, D. Švrčina, M. Kult,    

          M. Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  
          M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach, P. Míl 

proti 0      

zdrž. 3  A. Stanislav, J. Čepelka, J. Kopecký 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Most ve Vsi – smlouvy Povodí Labe s.p. 

 
Starosta obce seznámil se Smlouvou o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190166 

uzavřenou mezi Povodím Labe, s.p. a obcí Havlovice (příloha č.6) a smlouvou o 

nájmu pozemku číslo 6DHM190168 uzavřenou mezi Povodím Labe, s.p. a obcí 

Havlovice (příloha č.7). Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné 

připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o 

hlasování. 

A. Stanislav – Upozornil na podpisy smluv. Ze strany Povodí Labe je každá 
smlouva podepsaná jiným zástupcem společnosti. Navrhnul sjednocení 
podpisů oprávněným zástupcem společnosti. 
 

     Starosta – Odpověděl, že před podpisem smluv tuto skutečnost bude požadovat. 
 
 



 
 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 

zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

břemene číslo 6DHM190166 uzavřenou mezi Povodím Labe, s.p. a obcí 

Havlovice dle přílohy č.6 a smlouvou o nájmu pozemku číslo 6DHM190168 

uzavřenou mezi Povodím Labe, s.p. a obcí Havlovice  dle přílohy č.7. 

Výsledek hlasování:  

 
 pro 15   P. Dvořáček , S. Hánlová, D. Švrčina, M. Kult,    

          M. Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  
M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach, P. Míl, A. Stanislav, J. 
Čepelka, J. Kopecký 

proti 0      

zdrž. 0   

Usnesení bylo schváleno. 

 
13. Odkoupení pozemků do vlastnictví obce 
 
Starosta obce seznámil s odkoupením p.p.č.1161/2 v k.ú. Havlovice o výměře 

311m2, která vznikla oddělením z původní p.p.č.1161 dle GP č. 777-11/2017 ze dne 

8.9.2017 od Josefa Bernarda, Maršov 29 a od Jiřího Pavláska Havlovice 281 a to za 

cenu 100Kč/m2 (Příloha č.8 ). Dále s odkoupením p.p.č.734/5 v k.ú. Havlovice o 

výměře 170m2, která vznikla oddělením z původní p.p.č.737/3 dle GP č. 827-95/2019 

ze dne 11.6.2019 od Ing. Miloslava Ječného, Zahradní 62, Valdice a to za cenu 

1Kč/m2 (příloha č.9). Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné 

připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o 

hlasování. 

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje odkoupením p.p.č.1161/2 v k.ú. 

Havlovice o výměře 311m2, která vznikla oddělením z původní p.p.č.1161 

dle GP č. 777-11/2017 ze dne 8.9.2017 od Josefa Bernarda, Maršov 29 a 

od Jiřího Pavláska Havlovice 281 a to za cenu 100Kč/m2 dle přílohy č.8. 

Výsledek hlasování:  

 
 pro 15   P. Dvořáček , S. Hánlová, D. Švrčina, M. Kult,    

          M. Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  
M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach, P. Míl, A. Stanislav, J. 
Čepelka, J. Kopecký 
 
 
 



 

proti 0      

zdrž. 0   

Usnesení bylo schváleno. 
                                                                                        

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje odkoupení p.p.č.734/5 v k.ú. 

Havlovice o výměře 170m2, která vznikla oddělením z původní p.p.č.737/3 

dle GP č. 827-95/2019 ze dne 11.6.2019 od Ing. Miloslava Ječného, 

Zahradní 62, Valdice a to za cenu 1Kč/m2 dle přílohy č.9.  

Výsledek hlasování:  

 
 pro 15   P. Dvořáček , S. Hánlová, D. Švrčina, M. Kult,    

          M. Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  
M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach, P. Míl, A. Stanislav, J. 
Čepelka, J. Kopecký 

proti 0      

zdrž. 0   

Usnesení bylo schváleno. 

 
 
14. Vízmburk – žádost o souhlas s ručením 
 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Sdružení pro Vízmburk, z.s. o ručení obce 

za úvěr na předfinancování dotace na projekt s názvem „Po stopách společné 

středověké historie“ (Příloha č.13). Poté dal možnost k připomínkám a následné 

diskuzi. 

J. Balcar – Přiblížil přítomným realizaci plánovaného projektu. 

M. Spielberger – Navrhnul odložení hlasování na další zastupitelstvo. Zároveň 

doporučil J. Balcarovi dodání dalších podkladů pro zastupitele. 

M. Kult – Navrhnul odložení hlasování na další zastupitelstvo a doplnění podkladů. 

A. Stanislav – Požádal o doplnění analýzy rizik a finančního plánu. Dále navrhnul 

možnost průběžného profinancování. Z výkladu není jasné, jaké jsou rizika při 

nesplnění některých kritérií. 

M. Dvořáček – Požádal o doplnění splátek úvěru a případných víceprací, které 

v průběhu projektu vzniknou. 

P. Dvořáček – Souhlasil s odložením hlasování na další zastupitelstvo. Dostupné 

podklady nejsou dostatečné pro odhlasování ručení obce. 

 



 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 

zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice odkládá rozhodnutí o vydání stanoviska 

k žádosti o ručení obce za úvěr na předfinancování dotace na projekt Po 

stopách společné středověké historie na další veřejné zasedání 

zastupitelstva. 

Výsledek hlasování:  

 pro 15   P. Dvořáček , S. Hánlová, D. Švrčina, M. Kult,    
          M. Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  

M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach, P. Míl, A. Stanislav, J. 
Čepelka, J. Kopecký 

proti 0      

zdrž. 0   

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

15. Cyklostezka Havlovice – Malá Strana  

Starosta seznámil přítomné s přijetím příspěvku na akci „Cyklostezka Havlovice – 

Malá Strana“ od SFDI v limitní výši 2.533.276 Kč (příloha č.10).                                                     

Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  

P.Míl – Dotázal se na konečnou cenu celého projektu a vítěznou firmu. 

Starosta – Vysvětlil uznatelné a neuznatelné náklady stavby a představil 

vítěznou firmu. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 

zastupitelstvo o hlasování. 

 
Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje přijetí příspěvku na akci 

„Cyklostezka Havlovice – Malá Strana“ od SFDI v limitní výši 2.533.276 Kč  

dle přílohy č.10.                                             

  Výsledek hlasování:  

 pro 12   P. Dvořáček , S. Hánlová, D. Švrčina, M. Kult,    
          M. Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  

M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach, P. Míl 

proti 1     J. Čepelka 

 



 

zdrž. 2  A. Stanislav, J. Kopecký  

Usnesení bylo schváleno. 

 
16. ZŠ a MŠ Havlovice – žádost  

Starosta seznámil přítomné s žádosti o schválení podání žádosti v programu Šablony 
II – ZŠ a MŠ Havlovice, kterou podal ředitel ZŠ a MŠ Havlovice (příloha č.11). Poté 
dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly 
vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 

Šablony II – ZŠ a MŠ Havlovice  

  Výsledek hlasování:  

 pro 15  P. Dvořáček , S. Hánlová, D. Švrčina, M. Kult,    
          M. Spielberger, P. Šrámek,V. Balcarová, P. Smékal,  

M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach, P. Míl, A. Stanislav, J. 
Čepelka, J. Kopecký 
 

proti 0      

zdrž. 0   

Usnesení bylo schváleno 

17. Rozpočtové opatření č.7/2019 

 
 Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtového opatření  

     č.7/2019 (příloha č.12). Poté navrhnul ponížení výdajové části oproti původnímu 

návrhu o 300.000Kč, což je příspěvek obce na dostavbu hradu Vízmburk. Dále dal 

možnost k připomínkám v následné diskuzi. 

     A. Stanislav – Navrhnul vynětí částky 300.000Kč z rozpočtového opatření. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 

zastupitelstvo o hlasování. 

  Návrh usnesení:  
 

      Zastupitelstvo obce schvaluje upravené rozpočtové opatření č.7/2019 dle 

přílohy č.12. Výdajová část bude oproti původnímu návrhu ponížena o 

300.000Kč – příspěvek obce na dostavbu hradu Vízmburk.  

 

Výsledek hlasování:  

 pro 12   P. Dvořáček , S. Hánlová, D. Švrčina, M. Kult,    
          M. Spielberger, P. Šrámek, P. Smékal,  

M. Vodička, M. Dvořáček, S. Mach, A. Stanislav, J. Kopecký 
 
 



 

proti 1     J. Čepelka 

zdrž. 2  P. Míl, V. Balcarová 

Usnesení bylo schváleno 

 
18. Zpráva o činnosti obce za 1. pololetí 2019 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými akcemi naplánovanými na letošní 

rok a s průběhem jejich realizace v prvním pololetí. Přiblížil oblasti vodního 

hospodářství, dopravy, školství, bytového hospodářství, kultury a sportu, služeb a 

životního prostředí. Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 

 

M. Vodička – Zeptal se na průběh oprav dřevěné lávky na horním konci. 

 

Starosta – Odpověděl, že má zpracovaný projekt ohledně stavu lávky. O dalším 

postupu případných úprav nosnosti lávky bude zastupitele informovat. 

 

P. Míl – Navrhnul omezení průjezdu na lávce výškovou zábrannou. 

 

Starosta – Odpověděl, že výšková zábrana může omezit cyklisty. Rekonstrukce mostu 

ve vsi se bude řešit průběžnou, semafory řízenou dopravou. 

 

M. Tohola – Zeptal se na opravu příjezdové komunikace v místě jeho bydliště. 

 

Starosta – Odpověděl, že oprava komunikace je naplánovaná a čeká se na firmu 

REPARE Trutnov. 

 

 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny 

 

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
19. Diskuze 
 
P. Smékal – Zeptal se na stav uzavřené lávky v Úpici u Juty. 

 

Starosta – Odpověděl, že má zprávy o odprodeji lávky do vlastnictví města. 

 

Z. Honzera – Podpořil realizaci projektu „Po stopách společné středověké historie“. 

 
 

20. Návrh usnesení 

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

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

 



 

 

21. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na druhém veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2019 a popřál všem hodně zdraví a 

pěknou dovolenou. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 30.6.2019 

 

 

 

 

 Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                                                                                                             

        starosta                                                                  místostarosta  

 

 

  Ověřovatelé  podpisu:        

     Stanislav Mach                                        Martin Dvořáček     

 

 


