
                                       Obec Havlovice   

    Zápis č. 18/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané  
ve čtvrtek 17. prosince 2015. 

 

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

Omluven:  Martin Spielberger, Martin Dvořáček 

Zápisem byl pověřen Martin Kult. 

 

Program:  1. Veřejná výzva na pracovní pozici – osobní pohovory 

         2. Textová kronika obce za rok 2014 

                 3. Smlouva o poskytnutí dotace 

        4. JK Hubert – sídlo spolku 

        5. Obecní živnostenský úřad Trutnov 

6. Česká pošta s.p. 

                                                                                                                    

 Rada obce: 

 
1. Vyhodnotila osobní pohovory na pracovní pozici s názvem „Referent státní 

správy a samosprávy“. Na základě předem stanovených zadávacích podmínek 
rozhodla o vítězi veřejné výzvy, kterým se stala Zuzana Šímová, Pod Skalkou 1004, 
542 32 Úpice. Oba zúčastnění uchazeči budou obeznámeni s výsledkem osobních 
pohovorů. (viz příloha č.1) 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice vybrala vítěze výběrového řízení na pracovní pozici s 
názvem „Referent státní správy a samosprávy“ (viz příloha č.1). 

Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

2. Seznámila se s textovou částí kroniky obce za rok 2014. S jejím obsahem 
souhlasí. 

3. Byla seznámena se smlouvou o poskytnutí dotace mezi obcí Havlovice a 
Královehradeckým krajem (viz příloha č.2). Předmětem smlouvy je poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace ve výši 2.000Kč na financování výdajů jednotky SDH 
Havlovice. Rada se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Rada obce Havlovice souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na 
financování výdajů jednotky SDH Havlovice (viz příloha č.2). 

Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

4. Projednala žádost spolku JK Hubert Havlovice o změně adresy sdružení na                
OÚ Havlovice č.p. 146 (viz příloha č.3). Rada s žádostí souhlasí. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se změnou adresy JK Hubert Havlovice na OÚ 
Havlovice č.p. 146 (viz příloha č.3).  

Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  

Usnesení bylo schváleno. 

5. Byla seznámena s příkazem MěÚ Trutnov, odborem Obecní živnostenský úřad (viz 
příloha č.4).. Ten ve dnech 12.9.2015 a 19.11.2015 provedl na podnět zastupitele 
J. Čepelky  kontrolu týkající se provozování některých činností v obci ( provozování 
sauny, obecního vodovodu, odvoz zeleného odpadu, prodej vodoměrů….) Rozhodl, 
že obec Havlovice provozuje některé z uvedených činnosti bez živnostenského 
oprávnění. Za spáchání právního deliktu podle § 63 odst.1 písm.a ukládá pokutu ve 
výši 6.000Kč. Obec musí tuto pokutu uhradit do 15 dnů ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí včetně částky ve výši 1000,-Kč na náklady řízení. Rada bere 
zprávu na vědomí. 

6.  Byla seznámena s položkovým seznamem na doplnění, týkajícího se 
provozování Výdejního místa České pošty s.p. v obci (viz příloha č.5). 
Výdejní místo bude přemístěno během února roku 2016 z prodejny potravin 
Jednota na OÚ. Rada obce souhlasí se zřízením Výdejního místa na OÚ. 

Návrh usnesení : 

Rada obce Havlovice souhlasí se zřízením výdejního místa na OÚ. 

 Výsledek hlasování:  pro  3  proti  0  zdrž.  0  



 

 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

V Havlovicích dne 18.12.2015 

 

 

             starosta                                                                           místostarosta 

ing. Pavel Dvořáček                                                                   Martin Kult 


