
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 17/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané  
ve čtvrtek 10. prosince 2015. 

 

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

Omluven:  Martin Spielberger 

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Veřejná výzva na pracovní pozici – 2.kolo 

         2. Změna rozpočtu obce č.3/2015 

                 3. Došlá platba SFŽP 

        4. Obrazová kronika obce za rok 2014 

        5. Soutěž Vesnice roku 2016 

6. ASEKOL a.s. – smlouva 

7. Hlavní mostní prohlídky 

8. Inventarizace obecního majetku 

9. MěÚ Trutnov – sdělení 

10. Rozpočet a plán plán práce obce 2016 – Rovnováha 

11. Odkoupení pozemků dle GP 

12. Úhrada pokuty za správní delikt 

13. Oblastní charita Trutnov – žádost 

14. Oprava hasičského vozidla                                                                                         

 Rada obce: 

 
1. Vyhodnotila  2. kolo veřejné výzvy na pracovní pozici s názvem „Referent státní 

správy a samosprávy“ (viz příloha č.1a). Na základě předem stanovených 
zadávacích podmínek vybrala dva kandidáty z obou kol (viz příloha č.1b), kteří 
budou písemně vyzváni k osobnímu pohovoru dne 17.12.2015 na OÚ. Všichni 
uchazeči budou obeznámeni s výsledkem vyhodnocení druhého kola.  

 



 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice vybrala dva kandidáty na pracovní pozici s názvem 
„Referent státní správy a samosprávy“ (viz příloha č.1b). 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

2. Zpracovala změnu rozpočtu č.3/2015 (viz příloha č.2) a předkládá ji 
zastupitelstvu k projednání a schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se změnou rozpočtu č.3/2015 dle přílohy č.2. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

3. Byla seznámena s příchozí platbou ze SFŽP, operačního programu Životního 
prostředí – prioritní osa 4.1 na obecní účet (viz příloha č.3). Finanční částka ve 
výši 831.777,29Kč je vyplacená dotace za akci s názvem „Zkvalitnění nakládání 
s odpady“ a bude přeposlána na účet firmy Ing. Josef Ťuplík- WTC, Lázeňská 
540, 789 61 Bludov, která techniku dodala. Rada obce bere tuto zprávu na 
vědomí. 

 

4. Seznámila se s obrazovou částí kroniky obce za rok 2014. S jejím obsahem 
souhlasí. 

 

5. Souhlasí s podáním přihlášky do soutěže „Vesnice roku 2016“ a předkládá toto 
stanovisko zastupitelstvu k posouzení a schválení. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s podáním žádosti do soutěže „Vesnice roku 
2016“. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

6. Byla seznámena se smlouvou o spolupráci při zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi obcí Havlovice a 
firmou ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4 (viz příloha 
č.4). Firma obci dodá zdarma 1ks stacionárního kontaineru na elektrozařízení  

 



 

s bubnovým vhozem. Rada obce se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy. 

 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s umístěním 1ks stacionárního kontajneru na 
elektrozařízení v naší obci. 

Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

7. Byla seznámena se zpracováním hlavních mostních prohlídek všech čtyř mostů 
v naší obci (viz příloha č. 5). Posudky zpracovala firma Mosty Hofman, 
Batňovice 245, 542 32 Úpice. Jednotlivé posudky bere na vědomí. Dále 
pověřuje starostu obce sjednáním společné schůzky s panem Hofmanem, kde 
bude podrobně popsán aktuální stav všech mostů.  

8. Stanovila inventarizační komisi pro inventarizaci obecního majetku za rok 
2015 (viz příloha č.6). 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se stanovením inventarizační komise obecního 
majetku za rok 2015. 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

9. Byla seznámena se sdělením MěÚ Trutnov, Odbor životního prostředí ze dne 
3.12.2015 k podnětu pana Jana Čepelky týkajícího se staveb vodovodů a 
kanalizací v obci (viz příloha č.7). Rada obce bere sdělení na vědomí. 

10. Byla seznámena s návrhem rozpočtu a plánem práce obce na rok 2016, který 
předložili zástupci sdružení Rovnováha. Rada tyto návrhy bere na vědomí a 
předkládá je zastupitelstvu k posouzení. 

11. Byla seznámena se zpracováním geometrického plánu na základě kterého došlo 
k dělení pozemků, p.p.č. 940/1 a 1429/9 v k.ú. Havlovice (viz příloha č. 8). Na 
nově vzniklých p.p.č.940/4 a 1429/13 o celkové výměře 50m2  se nachází pamětní 
křížek, který bude v budoucnu rekonstruován. Rada pověřuje starostu dalším 
jednáním v této věci, vedoucím k odkoupení pozemků za navrhovanou cenu 
10Kč/m2. 

12. Byla seznámena se zaplacením pokuty ze správního deliktu podaného na podnět J. 
Čepelky. Dne 12.5.2015 rozhodl MÚ Úpice, odbor výstavby, že obec Havlovice je 



 

 vinna tím, že na pozemku parcelní číslo 3/1 v k.ú. Havlovice provedla bez 
územního rozhodnutí oplocení pozemku zdí z pískovcových kvádrů. Za správní 
delikt úřad ukládá obci pokutu ve výši 5.000Kč (viz příloha č.9). Částka ve výši 
3.000Kč bude uhrazena z pojištění obce pojišťovnou GENERALI a.s., částku ve výši 
2.000Kč uhradil starosta obce. Rada bere zprávu na vědomí. 

 

13. Seznámila se s žádostí Oblastní charity Trutnov o příspěvek na činnost na rok 2016. 
Rada pověřuje starostu jednáním v této věci ohledně zpřesnění údajů v návrhu 
žádosti. 

 

14. Byla seznámena s dodatkem č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje (viz příloha č.10). Tímto dodatkem se prodlužuje doba 
čerpání dotace na opravu hasičského vozidla do 30.4.2015. Rada s dodatkem 
souhlasí a pověřuje starostu jeho podpisem. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (viz příloha č.10) 

 Výsledek hlasování:  pro  4  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno 

 

V Havlovicích dne 12.12.2015 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


