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 Obec Havlovice    

Zápis 

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo  
ve čtvrtek 25. června 2015 od 19 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1.Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2015, 
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. 

Ověřovateli zápisu byli pověřeni Petr Smékal a Martin Dvořáček. 
 

Starosta přednesl program zasedání a navrhl jeho schválení. 

 
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 dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
K návrhu programu byl vznesen návrh, který podal J. Čepelka na zrušení bodu č.10 
Sportovní areál smlouvy. Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. Starosta požádal 
přítomné zastupitele o hlasování. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje upravený program 2. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice. 

Výsledek hlasování:  

pro 15      

proti  0       

zdrž.  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 

 
 
Program:  
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 
5. Účetní závěrka obce za rok 2014 
6. Účetní závěrka Základní a Mateřské školy Havlovice za rok 2014 
7. Závěrečný účet obce za rok 2014 
8. Revokace usnesení astupitelstva  
9. Zrušení stavební komise 
10. Změna trasy chodníku u bytovek 
11. Přijetí dotací do rozpočtu obce 
12. Přijetí úvěru 
13. Odkoupení pozemků do vlastnictví obce 
14. Změna ve schvalování rozpočtu 
15. Změna rozpočtu č.1/2015 
16. Zpráva o činnosti obce za 1. pololetí 2015 
17. Stanovení ceny vodného 
18. Diskuze 
19. Návrh usnesení 
 20.Závěr 

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

Výsledek hlasování:  

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

proti 0   

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení 

 

 



 

 

 
Starosta obce seznámil přítomné se zajištěním ankety mezi spoluobčany obce o 
četnosti svozu komunálního odpadu a rozšíření této ankety o délku svícení veřejného 
osvětlení. V obou případech občanům obce vyhovuje současný stav. Výsledky jsou 
zveřejněny na obecních webových stránkách. Dále starosta obce požádal zaslaným 
dopisem město Úpice o rozšíření poskytování sociálních služeb na území naší obce. 
 
 

3. 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. 

 
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 
 
M. Spielberger seznámil přítomné zastupitele se zprávou auditorské firmy A&CE 
Audit, s.r.o. Brno (viz příloha č.3). Za obec se tohoto auditu zúčastnili starosta 
obce a paní Marie Dvořáčková. Při přezkoumání byl zjištěn následující nedostatek: 
Obec překročila rozpočtované výdaje o 0,7% schváleného rozpočtu. K překročení 
došlo pouze u výdajových pozic. Dle sdělení starosty a účetní obce se tak stalo 
z důvodu nemoci účetní v době přípravy posledního rozpočtového opatření v roce 
2014. Z výsledku auditorské zprávy vyplývá, že zjištěné nedostatky neovlivnily 
správnost účetní závěrky. Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné 
připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal zastupitelstvo o 
hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem přezkoumání hospodaření obce     
za rok 2014 dle přílohy č.3. 

Výsledek hlasování:  

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

proti 0  

zdrž. 3 J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek 

Usnesení bylo schváleno. 

 
5. Účetní závěrka obce za rok 2014 
 
 
 
 
 



 
 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s podklady pro účetní závěrku obce za rok 2014 
(viz příloha č.4 – protokol o schvalování účetní závěrky). Představil jednotlivé 
podklady pro schválení této závěrky. Dále dal možnost k připomínkám a následné 
diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Havlovice za rok 2014 
dle přílohy č. 4 – protokol o schvalování účetní závěrky. 

 

Výsledek hlasování:  

pro 11  P.Dvořáček, M. Kult, M. Spielberger, M.Dvořáček, S. Mach, 
Y.Friebelová, P. Smékal, J. Řezníček, P. Šrámek, L. Čepelková, 
J. Sedláčková 

proti 0  

 zdrž. 4     J. Čepelka, J. Kaizr, P. Jiránek, P. Míl 

Usnesení bylo schváleno. 

 
6. Účetní závěrka Základní a Mateřské školy Havlovice za rok 2014 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s podklady pro účetní závěrku ZŠ a MŠ Havlovice 
za rok 2014 včetně výsledku hospodaření za rok 2014 (viz příloha č.5 ). Dále 
představil jednotlivé podklady pro schválení této závěrky. Poté dal možnost 
k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Základní a Mateřské školy 
Havlovice za rok 2014 včetně výsledku hospodaření za rok 2014 dle přílohy 
č.5. 
 

Výsledek hlasování: 

 pro 15  J.Čepelka, L.Čepelková, P.Míl, J.Sedláčková, P.Dvořáček, M. 
Kult, M. Spielberger,  M.Dvořáček, S. Mach, Y.Friebelová, P. 
Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, P. Jiránek, J. Kaizr 

 



 

 

 proti 0        

 zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

7. Závěrečný účet obce Havlovice za rok 2014 

 
Starosta obce představil přítomným zastupitelům jednotlivé body hospodaření obce 
v roce 2014 a vysvětlil příjmové a výdajové položky(viz příloha č.6). V závěru 
zhodnotil loňský rok jako zdařilý a celkový výsledek hospodaření obce činil 
126.017Kč. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 
J. Čepelka - Předem prohlásil, že se zdrží hlasování z důvodu nedostatečných 

zaslaných podkladů starostou obce. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 dle přílohy 
č.6. s výhradou. 

Výsledek hlasování:   

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

 

proti 0            

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

Usnesení bylo schváleno. 

 
 
8. Revokace usnesení zastupitelstva 
 

J. Čepelka opětovně navrhnul zastupitelstvu obce zrušení měsíčních odměn 
předsedům výborů a komisí, zároveń navrhnul jednorázovou odměnu předsedům ve 
výši 500Kč za každé jednání výboru a komise s písemným záznamem. Starosta obce 
poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 

 



 

M. Dvořáček – Zeptal se, zda se jednorázová odměna týká i jednání předsedy 
stavební komise na stavebním úřadě či kolaudačním řízení, ze kterých se taktéž 
pořizuje písemný zápis. 

J. Čepelka – Odpověděl, že proti odměnám v těchto případech nic nenamítá. 

 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

 
  Zastupitelstvo obce schvaluje zachování odměn předsedům výborů a 

komisí za výkon jejich funkce ve výši, které byly schváleny ZO dne 
5.11.2014 

Výsledek hlasování:  

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

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

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou odměnu předsedům výborů a 
komisí ve výši 500Kč za každé jednání výboru a komise s písemným 
záznamem. 

Výsledek hlasování:  

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

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

 zdrž. 0  

Usnesení nebylo schváleno. 
 

9. Zrušení stavební komise 

 



 

J. Čepelka představil důvody ke zrušení stavební komise. Dle jeho slov dochází v obci 
k realizaci staveb bez stavebního povolení. To je hlavním důvodem zrušení stavební 
komise. Starosta obce poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 

J. Balcar – Dotázal se na kolaudaci a dokončení břehu řeky Úpy v části obce Na 
Závodi, která se opravovala a nedokončila v loňském roce. 

Starosta – Odpověděl, že akci organizovalo povodí Labe a nedokončení je v jejich 
režii, nicméně přislíbil, že osobně bude znovu jednat s vedením firmy o dokončení 
stavby. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení stavební komise. 

Výsledek hlasování:  

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

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

zdrž. 0  

Usnesení nebylo schváleno. 

Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje zachování stavební komise. 

Výsledek hlasování:  

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

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

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

10. Změna trasy chodníku u bytovek 

 



 

J. Čepelka představil přítomný staronový návrh řešení trasy chodníku vedoucího od 
KD k bytovkám. Celkové náklady na stavbu chodníku jsou odhadovány na 200.000Kč. 
Dále zhodnotil tuto variantu jako bezpečnější a finančně výhodnější.  

 
  Starosta – Vysvětlil, že na neveřejném zasedání se přítomní zastupitelé shodli na 
variantě chodníku vedoucího podél silnice se schválenou státní dotací. Chodník 
navrhovaný sdružením „ Rovnováha“ se ponechá k dalším jednáním zastupitelstva a 
zástupci ZO se sejdou na místě s projektem, kde budou hledat optimální variantu, 
jak tento chodník vybudovat. Zastupitelstvo obce se dohodlo o tomto bodu 
nehlasovat. 

 

11. Přijetí dotací do rozpočtu obce 

 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s přijetím dotací, které se v letošním 
roce podařilo získat. Jedná se celkem o 5 dotací a navrhl schválení jednotlivých 
dotací. 
 
1. Dotace z rozpočtu SFDI do rozpočtu obce na akci „Havlovice – chodník a dešťová 
kanalizace“ ve výši 584.000,- Kč. Starosta obce dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančních prostředků z rozpočtu 

SFDI do rozpočtu obce na akci „Havlovice – chodník a dešťová 
kanalizace“ ve výši 584.000,- Kč. 

 Výsledek hlasování: 

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

 proti 0        

 zdrž. 2  J. Čepelka, P. Jiránek 

Usnesení bylo schváleno 

 
 2. Dotace z rozpočtu SFDI do rozpočtu obce na akci „ Havlovice – chodník u 
obecního úřadu“ ve výši 1.477.000,- Kč. Starosta obce dal možnost k připomínkám 
a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

 



 

Návrh usnesení: 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančních prostředků z rozpočtu 

SFDI do rozpočtu obce na akci „ Havlovice – chodník u obecního úřadu“ 
ve výši 1.477.000,- Kč. 

 Výsledek hlasování: 

 pro 15  L. Čepelková, P. Míl, J. Sedláčková, P. Dvořáček, M. Kult,               
M. Spielberger,  M. Dvořáček, S. Mach, Y. Friebelová, P. Smékal, 
P. Šrámek, J. Řezníček, J. Kaizr, J. Čepelka, P. Jiránek 

 proti 0        

 zdrž. 0   

Usnesení bylo schváleno 

 
 3. Dotace dotace z MMR ČR z programu Podpora obnovy venkova – dotační titul 2 
na realizaci akce „Výměna herních prvků na dětském hřišti“ ve výši 400.000,- Kč. 
Starosta obce dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  

J. Čepelka – Dotázal se proč částka 150.000Kč nebude použita na opravu stropu 
v tělocvičně „ U Čápů“. 

J. Balcar – Odpověděl, že na opravu stropu v tělocvičně je v současné době několik 
variant financování. Jednou z možných variant je přijetí úvěru TJ Sokol Havlovice. 

L. Čepelková – Vysvětlila přítomným důvody hlasování členů sdružení „Rovnováha“ a 
nesouhlas s přijetím dotací. Jedním z důvodů nepřijetí dotací je úspora obecních 
financí a jejich použítí na jiné účely. 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z MMR ČR z programu 

Podpora obnovy venkova – dotační titul 2 na realizaci akce „Výměna 
herních prvků na dětském hřišti“ ve výši 400.000,- Kč. 

 Výsledek hlasování: 

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

 proti 2       J. Čepelka, P. Jiránek 

 



 

 

 zdrž. 4  L. Čepelková, P. Míl, J. Sedláčková, J. Kaizr 

Usnesení bylo schváleno 

 
 4. Dotace ze SFŽP z Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží na realizaci 
akce „Zkvalitnění nakládání s odpady v obce Havlovice ve výši 833.346,- Kč. 
Starosta obce dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a 
dotazy nebyly vzneseny. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
  Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ze SFŽP z Operačního 

programu Životní prostředí – Prioritní osa Zkvalitnění nakládání s odpady 
a odstranění starých ekologických zátěží na realizaci akce „Zkvalitnění 
nakládání s odpady v obce Havlovice ve výši 833.346,- Kč 

 Výsledek hlasování: 

 pro 10       P. Dvořáček, M. Kult, M. Spielberger,  M. Dvořáček, S. Mach,     
Y. Friebelová, P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, P. Jiránek 

 proti 0        

 zdrž. 5  L. Čepelková, P. Míl, J. Sedláčková, J. Kaizr, J. Čepelka  

 Usnesení bylo schváleno 
 

  5. Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje do rozpočtu obce na opravu 
hasičského auta ve výši 150.000,- Kč. Starosta obce dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje do rozpočtu obce na opravu hasičského auta ve výši 150.000,- Kč 

 Výsledek hlasování: 

 pro 15        L. Čepelková, P. Míl, J. Sedláčková, P. Dvořáček, M. Kult,          
M. Spielberger,  M. Dvořáček, S. Mach, Y. Friebelová, P. Smékal, 
P. Šrámek, J. Řezníček, J. Kaizr, J. Čepelka, P. Jiránek 

 



 

 

 proti 0    

 zdrž. 0    

Usnesení bylo schváleno 

 
 
12. Přijetí úvěru 
 
 Starosta seznámil s podmínkami přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. 
dle předložené nabídky až do výše 600.000,- Kč na financování akce „Chodníky a 
dešťová kanalizace v obci Havlovice“  se splatností do 31.12.2016 (viz příloha 
č.7). Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny 
žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze budoucími příjmy obce. Starosta obce 
dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy nebyly 
vzneseny. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investičního úvěru od České 

spořitelny, a.s. dle předložené nabídky až do výše 600.000,- Kč (slovy: 
šest set tisíc korun českých) na financování akce „Chodníky a dešťová 
kanalizace v obci Havlovice“  se splatností do 31.12.2016 dle přílohy č.7.  

 Výsledek hlasování:  

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

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

zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
13. Odkoupení pozemků do vlastnictví obce 
 
 Starosta obce představil přítomným záměr odkoupení pozemků (viz Příloha č.8) 
zapsaných na LV 189 v k.ú. Havlovice od pana Víta Eduarda, Havlovice čp. 278, do 
vlastnictví obce za vzájemně dohodnutou kupní cenu 1.200.000,- Kč, která bude 
hrazena v měsíčních splátkách ve výši 20.000,- Kč počínaje měsícem září 2015. Dále 
dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 

 



 

 

S. Jánošík – zeptal se, kdo zpracoval znalecký posudek. 

Starosta – Odpověděl, že posudek zpracoval ing. Jindřich Lukavský. 

Žádné dalšípřipomínky a dotazy nebyly vzneseny.  

Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

 
  Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků, zapsaných na LV 189 

v k.ú. Havlovice od pana Víta Eduarda, Havlovice čp. 278, do vlastnictví 
obce za vzájemně dohodnutou kupní cenu 1.200.000,- Kč, která bude 
hrazena v měsíčních splátkách ve výši 20.000,- Kč počínaje měsícem září 
2015 dle přílohy č.8.  

 

  Výsledek hlasování:  

 pro 14  P. Dvořáček, M. Kult,  M. Dvořáček, S. Mach, Y. Friebelová,        
P. Smékal, P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger, J. Kaizr,       
L. Čepelková, P. Míl, P. Jiránek, J. Sedláčková 

 proti 0  

 zdrž. 1 J. Čepelka 

Usnesení bylo schváleno. 
 

14. Změna ve schvalování rozpočtu 

  J. Čepelka navrhnul změnu schvalování rozpočtu a změn po jednotlivých položkách. 
  Starosta dodal, že nelze rozpočet obce schvalovat položkově. Dále dodal, že do 
budoucna budeme rozpočet projednávat společně se všemi členy ZO nebo s těmi 
kdo se budou chtít zúčastnit. Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 
Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce se dohodlo o 
tomto bodu nehlasovat. 

 

15. Změna rozpočtu č.1/2015 

 Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se změnou rozpočtu č. 1/2015  
 (příloha č. 9). Upřesnil výdaje a přijmi obce. Poté dal možnost k připomínkám a  
následné diskuzi.  
 
J. Čepelka – Požadoval vysvětlení ročního odkladu částky 960.000Kč za dokončení 
rozšíření komunikace „U Zvoničky“. 
 
 



 
 
 
Starosta – vysvětlil roční odklad předání stavby návrhem ze strany firmy COLAS a.s., 
která o odložení požádala z důvodu možnosti nestabilního podloží, které prováděla 
firma M-Silnice před cca 5 lety. 
 
J. Čepelka – Dotázal se, zda nebyla předem známá částka na opravu obecních 
komunikací ve výši 60.000Kč. 
 
 
Sarosta – Vysvětlil, že narušení komunikací se objeví až v jarních měsících a to už byl 
rozpočet schválen. 
 
J. čepelka – Zeptal se na částku 6.000Kč za zeď, zda se jedná o pokutu nebo platbu 
za stavební povolení. 
 
Starosta – Odpověděl, že se jedná o dvě různé částky. 1.000Kč je částka za stavební 
povolení a 5.000Kč je pokuta. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce Havlovice č.1/2015    
ke dni 25.6.2015 dle přílohy č.9. 

Výsledek hlasování:  

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

 proti 4 J. Čepelka, L. Čepelková, P. Míl, J. Sedláčková    

 zdrž. 2 J. Kaizr, P. Jiránek 

Usnesení bylo schváleno. 

 

16. Zpráva o činnosti obce za 1.pololetí 2015 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými akcemi naplánovanými na letošní 
rok a s průběhem jejich realizace. Dále obeznámil s doručením písemného 
rozhodnutím zastupitelstva obce Hajnice o neschválení možného připojení naší obce 
na vodovod a tím zaniká tato varianta posílení obecního vodovodu. Poté přiblížil 
oblasti vodního hospodářství, dopravy, školství, bytového hospodářství, kultury a 
sportu, služeb a životního prostředí. Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí. 
Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. 
 
J. Kaizrová -  Připomněla, že jsou špatně nainstalované dopravní značky v části obce 
U Kapličky. 
 
 



 
 
 
Starosta -  Přislíbil instalaci zrcadla pro řešení dopravní situace v příštím roce. 
 
Z. Honzera - Navrhnul odstranění venkovního el. vedení u OÚ. Poté se zeptal, kdy 
bude odstraněn TV vysílač U háječku. 
 
Starosta - Přislíbil, že situaci prověří. 
 
M. Mílová - Zeptala se na znovu otevření prodejny Jednoty. 
 
Starosta - Odpověděl, že v současné době vede jednání s Jednotou s.d. o znovu 
otevření prodejny. 
 
Žádné dalšípřipomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

 
17. Stanovení ceny vodného 
 
 
Starosta obce představil návrh zvýšení ceny vodného pro odečítací období 1.7.2015 – 
30.6.2016 z 12,- Kč na 15,- Kč vč. DPH. Tento krok je nutný z důvodu přechodu 
naší obce na platbu DPH z hospodářské činnosti. Dále dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi. 

J. Čepelka - Navrhnul zvýšení ceny vodného na 18Kč/m3 vč. DPH a tím rychlejší 
vytvoření rezervního fondu na opravy vodovodu. 

Starosta - Podpořil setrvání na ceně 15Kč/m3 minimálně pro letošní rok a zjistit 
stav vytvořené rezervy. 

Žádné dalšípřipomínky a dotazy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení:  

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny vodného pro odečítací období 

1.7.2015 – 30.6.2016 z 12,- Kč na 18,- Kč /m3 vč. DPH. 

Výsledek hlasování:  

 pro 14 P. Dvořáček, M. Kult,  M. Dvořáček, S. Mach, Y. Friebelová,        
P. Smékal, P. Šrámek, M. Spielberger, J. Kaizr, P. Jiránek,         
P. Míl, J. Sedláčková, L. Čepelková, J. Čepelka 

 proti 1 J. Řezníček     

  zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 



 

 
 
18. Diskuze 
 
J. Čepelka -  Přípomněl schválení termínů zasedání zastupitelstva na zbytek letošního 
roku.  
 
 
Starosta – Navrhnul odsouhlasení termínů zasedání VZZO pro letošní rok. Jedná se o 
termíny 22.9.2015 a 15.12.2015. 

Návrh usnesení:  

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje příští termíny konání veřejného zasedání 
v roce 2015 a to 22.9.2015 a 15.12.2015. 

Výsledek hlasování:  

 pro 14 P. Dvořáček, M. Kult,  M. Dvořáček, S. Mach, P. Smékal,             
P. Šrámek, J. Řezníček, M. Spielberger, J. Kaizr, P. Jiránek,       
P. Míl, J. Sedláčková, L. Čepelková, J. Řezníček  

 proti 0     

  zdrž. 1 Y. Friebelová 
 
 
L. Čepelková -  Připomněla přítomným nevzpomenutí si nejen zastuitelstva na výročí 
konce 2. světové války v naší obci.  
 
M. Dvořáček – Pozval všechny přítomné na oslavy 130. let založení hasičského sboru 
v naší obci, které se budou konat dne 22.8.2015 před hasičskou zbrojnicí. 
 
 

19. 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.  

 

15. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na 2. veřejném zasedání 
zastupitelstva obce Havlovice v roce 2015 a zároveň pozval spoluobčany na další 
zastupitelstvo. 

 

 

 



 

 

Zápis byl vyhotoven dne 30.6.2015 

 

                          

  Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                            

          starosta                                                                  místostarosta  

 

 

 

 

  Ověřovatelé  podpisu:        

       Petr Smékal                                           Martin Dvořáček     

 

 

 

 

 

 

 


