
   

 Obec Havlovice    

Zápis 

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo v 
pondělí 23. září 2019 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 3. 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.  
 
 
 
 



 
 
Starosta – Navrhnul odložení bodu č. 10 s názvem „Rozpočtové opatření č.9/2019“ 
na následující jednání zastupitelstva a nahradit bodem s názvem „Most U Mandle – 
vymáhání pohledávky“.  
 
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.  
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje rozšířený program 3. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice. 

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. Vízmburk – ručitelský závazek obce 
        8. Most ve Vsi – výběr dodavatele 
        9. Prodej obecního pozemku 
       10. Most U Mandle – vymáhání pohledávky 

 11. Zpráva ředitele základní a mateřské školy 
 12. Diskuze 
 13. Návrh usnesení 
 14. 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 ,S. Hánlová, D. Švrčina,V. Balcarová, M. Dvořáček, 
  S. Mach, A. Stanislav, J. Kopecký, M. Vodička, M. Kult, P. Míl 

proti 0   

zdrž. 4  M. Spielberger, P. Smékal, P. Šrámek, J. Čepelka 

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. 

P. Míl – Zeptal se na částku za likvidaci střešní krytiny č. p. 59. 

Starosta – Odpověděl, že částka za odstranění krytiny je 30.000Kč. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
7. Vízmburk – ručitelský závazek obce 
 

Starosta obce seznámil zastupitele s okolnostmi ohledně ručitelského závazku obce 
ve výši 15.500.000Kč pro Sdružení Vízmburk z.s. Zastupitelé se ohledně závazku sešli 
na dvou uzavřených zasedáních a řešili možnou spoluúčast ze strany KHK. Rada KHK 
rozhodla o nepodpoření spoluúčasti a další plány ohledně ručení za úvěr se budou 
řešit na následujícím zasedání zastupitelstva obce. Poté dal prostor k připomínkám a 
následné diskuzi. 

Z. Honzera – Navrhnul podpoření projektu účastí starosty obce na zasedání 
zastupitelstva KHK. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 



 

 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 
 
 
8. Most ve Vsi – výběr dodavatele 

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem výběrového řízení na dodavatele 
zakázky s názvem „Most ve Vsi“. Představil cenové nabídky firem, které se na profilu 
zadavatele ucházejí o tuto nabídku. Schvalování vítězné firmy bude přesunuto na 
mimořádné jednání zastupitelstva. Poté dal prostor k diskuzi. Žádné dotazy nebyly 
vzneseny. 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
9. Prodej obecního pozemku 

Starosta obce představil přítomným zastupitelům prodej p.p.č. 750/11 o výměře 
107m2 v k.ú. Havlovice, která vznikla oddělením z původní p.p.č.750/1 dle GP č. 826-
79/2019 Ivě a Lubošovi Pirným, Zborovská 834, 542 32 Úpice a Lukáši Pirnému, 
Bohumínská 526, 199 00 Praha 9 a to za cenu 30,-Kč/m2 (viz příloha č.3). Poté dal 
prostor k diskuzi. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 
                                                

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 750/11 o výměře 107m2 v k.ú. 
Havlovice, která vznikla oddělením z původní p.p.č.750/1 dle GP č. 826-
79/2019 Ivě a Lubošovi Pirným, Zborovská 834, 542 32 Úpice a Lukáši 
Pirnému, Bohumínská 526, 199 00 Praha 9 a to za cenu 30,-Kč/m2 dle 
přílohy č.3.                                   

Výsledek hlasování: 

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

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

proti 0    

 zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

10. Most U Mandle – vymáhání pohledávky 
 
A. Stanislav seznámil přítomné s průběhem soudního vymáhání pohledávky od S. 
Píra. Z průběžného výsledku jednání je zřejmé, že obec má v současné době dvě 
možnosti. Buďto v soudním sporu pokračovat a nebo žalobu stáhnout. Vyzval 
přítomné zastupitele k vyjádření stanoviska. Poté dal prostor k diskuzi. 
 
 



 
 
 
P. Dvořáček – Vysvětlil přítomným, že podepsaných dokumentů, které s panem Pírem 
podepisovali, byly spousty a příslib o nevymáhání dalších dluhů za částku 400.000Kč 
podepsal. Souhlasí s pokračováním soudního sporu. 
 
M. Spielberger – Přiklání se k pokračování soudního sporu. 
 
Žádné další dotazy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: 

  
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování vymáhání škody, způsobené 

v souvislosti se stavbou mostu U Mandle, po Stanislavu Pírovi soudní 

cestou. 

Výsledek hlasování: 

 
pro  14 P. Dvořáček, D. Švrčina, M.Kult, P. Míl, M.Spielberger, P.   

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

proti 0    

zdrž. 1 S. Hánlová  

Usnesení bylo schváleno. 
 
11. Zpráva ředitele základní a mateřské školy 

Mgr. Jaroslav Balcar představil nejprve kapacity ZŠ a MŠ Havlovice, poté přiblížil 
jednotlivé aktivity během celého roku. Poděkoval obci Havlovice za podporu. 
Závěrem uvedl finanční částky za rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ. Poté dal 
prostor k diskuzi. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 

 
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 
12. Diskuze 
 

Starosta – Pozval přítomné na divadelní představení v KD Havlovice, které se bude 

konat dne 12.10.2019. 

 

J. Pinkava – Zeptal se na přemístění dřevěné lávky na horním konci. 

 

Starosta – Odpověděl, že ve hře je několik možností a hledá se nejvhodnější varianta. 

 

M. Spielberger – Připomněl omezenou nosnost lávky a případné rizika, které hrozí při 

překročení nosnosti lávky. 

 

 



 

 

J. Sedláčková – Navrhla umístění zrcadla na místní komunikaci na horním konci. Dále 

upozornila na zvýšený provoz v tomto úseku obce. 

 

Starosta – Přislíbil zakoupení a instalaci zrcadla.  

 

P. Míl – Upozornil na nebezpečnou situaci u parku na horním konci, kdy při velké 

vodě hrozí přetečení vody. Jeden kanál, který odvádí vodu, je nedostatečný. Poté se 

zeptal, kdy se bude opravovat cesta Na Závodi. 

 

Starosta – Odpověděl, že oprava asfaltového povrchu se bude dělat koncem října. 

 

13. Návrh usnesení 

M. Spielberger přečetl 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 třetím veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2019. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 7.10.2019 

 

 

 

 

 Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                                                                                                             

        starosta                                                                  místostarosta  

 

 

  Ověřovatelé  podpisu:        

     Stanislav Mach                                        Martin Dvořáček     

 

 


