
  

  

 Obec Havlovice    

Zápis 

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo v 
úterý 16. prosince 2014 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice v roce 2014, 
uvítal přítomné a konstatoval, že dle  prezenční listiny přítomných členů 
zastupitelstva (příloha č.2) je přítomno 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 
15 všech členů zastupitelstva). Předem se omluvili pánové Stanislav Mach a Petr Míl. 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Zapisovatelem byl pověřen místostarosta Martin Kult. 

 
Určení ověřovatelů  

 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Smékala a Martina Dvořáčka. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Havlovice určuje ověřovateli zápisu Petra Smékala 
a Martina Dvořáčka. 
  
Výsledek hlasování: Pro 11      Proti 0  Zdrželi se 2 ( P. Smékal, M. 
Dvořáček) 
 
Usnesení bylo schváleno. 

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 (Ing. Pavel Dvořáček) na doplnění a to o body 
č.3 Revokace usnesení zastupitelstva, č.11 Nájem nebytových prostor a č.12 Smlouva 
o úvěru. Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. Starosta požádal přítomné zastupitele 
o hlasování. 
 
 
 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice schvaluje upravený program 4. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Havlovice. 

Výsledek hlasování:  pro 10     proti  0      zdrž.  3 ( J. Čepelka,  
        Ing.J. Kaizr, P. Jiránek) 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Program:  
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Revokace usnesení zastupitelstva 
4. Zpráva o činnosti rady obce 
5. Zpráva o činnosti obce za rok 2014 
6. Zpráva o činnosti občanské komise za rok 2014 
7. Změna rozpočtu obce č.3/2014 
8. Rozpočtové provizorium 
9. Místní program obnovy vesnice 
10. Podání žádostí o příspěvek ze státního fondu dopravní infrastruktury 2015 
11. Plán práce 2015 - návrh 
12. Nájem nebytových prostor 
13. Smlouva o úvěru 
14. Diskuze 

15. Schválení návrhu usnesení                                                                      
16. Závěr 

J.Čepelka – Navrhnul pořídit na zasedání zastupitelstva záznamové zařízení se  
zvukovým záznamem. 

Starosta -  Navrhnul tento návrh přesunout na jednání zastupitelstva v březnu 2015. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s posunem návrhu odsouhlasení 
nákupu záznamového zařízení na jednání zastupitelstva v březnu 2015. 

Výsledek hlasování:   pro 10               proti 2 (J. Čepelka, J. Kaizr)            

zdrž. 1 (P. Jiránek) 

Usnesení bylo schváleno. 

L. Čepelková – Zeptala se místostarosty, proč není v zápise z ustavujícího zasedání    
proslov starosty. 

Místostarosta - Odpověděl, že nepovažoval za nutné tento proslov do zápisu dávat, 
stejně tak jako proslov L. Čepelkové. 

 

 



 
 

Starosta obce navrhl zřízení návrhové komise v tomto složení-předseda Martin 
Spielberger, členové Jiří Řezníček a Ing. Jindřich Kaizr. 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 Jiří Řezníček a Ing. 
Jindřich Kaizr.   

Výsledek hlasování: pro 11        proti 0            zdrž. 2 (M. Spielberger,         
                           J. Řezníček) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení 
 
Starosta seznámil přítomné se zrušením podání žádosti o dotaci z Programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2015 z dotačního titulu 2 na akci „Místní 
obslužná komunikace U urnového háje“(celkové náklady dle rozpočtu 1.116.682,- Kč 
vč. DPH). Důvodem bylo nedosažení požadovaného bodového ohodnocení k získání 
dotace. 
 

3. Revokace usnesení zastupitelstva 

 
Starosta obce seznámil přítomné s chybou při výpočtu výše měsíční odměny pro 
člena rady obce. Chyba se stala v části usnesení zastupitelstva obce ze dne 
6.11.2014. Nově bude v bodě 5 ve čtvrtém odstavci částka ve výši 2000,-Kč/měsíc 
nahrazena částkou 1300,- Kč/měsíc. Poté dal možnost k připomínkám a následné 
diskuzi. 
 
P. Jiránek - Navrhnul kompletní revokaci usnesení ze dne 6.11.2014. Dále navrhnul 

snížení výše odměny na 500Kč pro předsedy výborů za každé zasedání 
výborů. 

Starosta - Odpověděl, že funkce předsedů a členů výborů je zodpovědná činnost a 
navrhovaná odměna p. Jiránkem je neadekvátní. 

P. Jiránek - Vyzval bývalého předsedu kontrolního výboru Mgr. J. Balcara, aby 
přítomným přiblížil činnost výboru v uplynulém období. 

J. Balcar - Sdělil přítomným, že kontrolní výbor se v uplynulém období sešel 
celkem 6x. 

P. Jiránek - Dotázal se M. Spielbergera, jak často se scházel finanční výbor. 
M. Spielberger – Odpověděl, že finanční výbor se scházel 4x ročně. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s kompletní revokací usnesení 
z ustavujícího zastupitelstva ze dne 6.11.2014. 

 



 

 

Výsledek hlasování: pro 5          proti 8 ( P. Dvořáček, M.Kult, M. 
Spielberger ,M. Dvořáček, P. Smékal, J.Řezníček, P. Šrámek, Y.Friebelová) 
zdrž. 0 
 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s revokací usnesení zastupitelstva  
ze dne 6.11.2014 v bodě 5 ve čtvrtém odstavci, kde bude částka ve výši 
2000,- Kč/měsíc nahrazena nově částkou 1300,- Kč/měsíc. 

 

Výsledek hlasování: pro 13                    proti 0  zdrž. 0 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

4. Zpráva o činnosti rady obce 

Místostarosta obce přečetl jednotlivé zprávy z jednání Rady obce Havlovice v období 
od posledního veřejného zasedání a dal prostor k připomínkám a následné diskuzi. 
 
J. Čepelka - Dotázal se jak často se schází rada obce. Dále proč nejsou nikde 

veřejně dostupné informace z jednotlivých jednání rady a usnesení 
z jednání zastupitelstva. 

Starosta - Vysvětlil, že tyto zápisy se veřejně nezveřejňují z důvodu ochrany 
osobních údajů občanů, kteří jsou v zápisech uváděni. Rada obce se 
schází operativně. 

J. Čepelka - Navrhnul zveřejnění těchto informací. 
P. Kotlovský - Zeptal se, které údaje se nesmí zveřejňovat. 
Starosta - Odpověděl, že to jsou informace typu jméno, příjmení, bydliště a rodné 

číslo. 
J. Balcar -  Vyzval přítomné k ukončení této diskuze. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.  
 

5. Zpráva o činnosti obce za rok 2014 

 
Starosta přednesl zprávu o činnosti obce za rok 2014. Zejména vyzdvihl významné 
akce, které se podařilo realizovat a jsou významnou a nedílnou chloubou obce. Mezi 
nejvýznamnější akce patří zejména dokončení prací v budově ZŠ Havlovice a OÚ 
Havlovice. Dále představil aktivity obce v jednotlivých oblastech, dle plánu práce. 
Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 
 
 



 
 
 
J. Balcar - Dotázal se u jaké pojišťovny má obec pojištěný obecní majetek. 
Starosta - Odpověděl, že se jedná o pojišťovnu GENERALI. 
J. Balcar - Konstatoval, že kvalita odvedených prací při opravě regulace řeky Úpy 

je velmi špatná a vyjmenoval jednotlivá pochybení. 
Starosta - Odpověděl, že kolaudace provedených oprav ještě neproběhla a osobně 

projedná jednotlivá pochybení se zástupci firmy, která tyto práce 
prováděla. 

J. Čepelka - Zeptal se zda se od 1.1.2015 v obci počítá s kontejnery na bioodpad a 
železo. 

Starosta - Vysvětlil, že svoz bioodpadu je v obci zajištěn formou pravidelných 
týdenních svozů a 2x ročně je zajištěn i sběr železa. 

 
 
P. Jiránek - Připomněl, že od 1.1.2015 nabývá platnosti novela zákona o odpadech 

č.229/1. Navrhnul prostudování této novely zákona. 
Starosta - Odpověděl, že se tímto bude zabývat. 
 
  
 
Žádné připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 
 

6. Zpráva o činnosti občanské komice za rok 2014 

 
Hana Čápová přednesla zprávu občanské komise za rok 2014. Zpráva zhodnocuje 
činnost komise v roce 2014. Poté přiblížila přítomným jednotlivé aktivity komise, mezi 
které patřil dětský den, vítání občánků a další. Závěrem bylo vysloveno poděkování 
některým členům komise a zároveň pozvala přítomné na Tříkrálový koncert, který se 
bude konat v KD Havlovice dne 3.1.2015. 

P. Jiránek - Zeptal se, zda OÚ má k dispozici evidenci obyvatel obce. 

Starosta - Odpověděl, že OÚ vlastní evidenci všech obyvatel obce. 

 
7. Změna rozpočtu obce č.3/2014 
 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se změnou rozpočtu č. 3/2014  
(příloha č. 3). Upřesnil výdaje a přijmi obce. Poté dal možnost k připomínkám a 
následné diskuzi.  
 
J. Friebel - Požádal o navýšení výdajové části rozpočtu o částku 10.000Kč. Tuto 

částku využít jako finanční dar pro sdružení Malý princ. Poté seznámil 
přítomné s hospodařením tohoto sdružení. 

Starosta - Předběžně přislíbil prověření možností poskytnutí finančního daru. 
M. Dvořáček – Přiblížil přítomným jak bude sdružení Malý princ fungovat od 1.1.2015. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 
 
 



 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce Havlovice č.3/2014    
ke dni 16.12.2014 dle přílohy č. 3. 

Výsledek hlasování:  pro 13   proti 0   zdrž. 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Rozpočtové provizorium na rok 2015   

 
Starosta obce představil přítomným prognózy na rok 2015. Dále přiblížil odhadované 
příjmy, s kterými obec může počítat v roce 2015. Navrhnul v rámci rozpočtového 
provizoria do doby schválení rozpočtu obce na rok 2015 omezení výdajů obce na 
nezbytně nutné položky, pouze na zabezpečení bezproblémového chodu obce a 
zabezpečení proplácení faktur s datem splatnosti v této době. Poté dal možnost 
k připomínkám a následné diskuzi.  
 
P. Jiránek - Dotázal se jaká jsou pravidla rozpočtového provizoria. 
Starosta - Přečetl usnesení, kde se popisuje, čím se má starosta řídit. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení 
rozpočtu obce na rok 2015. 

Výsledek hlasování:  pro 13   proti 0   zdrž. 0  

Usnesení bylo schváleno 

 
K tomuto bodu zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce: 
 
Aby v rámci rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce na rok 2015 
omezil výdaje obce na nezbytně nutné položky pouze na zabezpečení 
bezproblémového chodu obce a aby zabezpečil proplácení faktur s datem splatnosti v 
této době 

 
9. Místní program obnovy vesnice 

Starosta popsal jednotlivé body místního programu obnovy vesnice. Popsal jednotlivé 
druhy akcí včetně předpokládaných finančních investic (příloha č. 4). Poté dal 
možnost k připomínkám a následné diskuzi. 
 
 



 
 
 
 
J. Čepelka – Navrhnul spojení Místního programu obnovy vesnice s plánem práce 

na rok 2015. 

Starosta  - Odpověděl, že je to jedna z možností a vyzval přítomné k doplnění 
programu. 

P. Jiránek - Navrhnul odložení schválení programu na nejbližší jednání 
zastupitelstva. 

Starosta - Vysvětlil, že schválení je potřeba provést na tomto zasedání z důvodu 
podání žádostí na dotace v lednu 2015. 

J. Kaizr - zeptal se, jestli se bude schvalovat tento program v současné 
předložené podobě, tak jak ho obdrželi zastupitelé. 

 

Starosta -  Odpověděl, že pokud nikdo nepodá návrh na doplnění, bude se 
předložený návrh schvalovat v této podobě. 

Y. Friebelová – Připomněla všem zastupitelům, že měli dostatečně dlouhou dobu 
k jeho nastudování a případnému připomínkování či doplnění. 

P. Jiránek - Zmínil návrh zveřejnit tento program v elektronické podobě na 
stránkách obce. 

Žádné další náměty a připomínky do diskuze nebyly podány. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje místní program obnovy vesnice na rok 2015 
dle přílohy č. 4. 
 
 
Výsledek hlasování:  pro 13   proti: 0    zdrž. 0  
 

Usnesení bylo schváleno 
 

 
10. Podání žádostí o příspěvek ze SFDI 2015 
 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s průběhem podání žádosti o příspěvek 
ze SFDI(viz příloha č.5). Jedná se o akce s názvem „Havlovice – chodník u 
obecního úřadu“ a „Havlovice – chodník a dešťová kanalizace u bytovek“. Dále 
seznámil s možnostmi spolufinancování obou akcí z rozpočtu obce. Poté dal možnost 
k připomínkám a následné diskuzi.  
 
 
 
 



 
 
 
P. Smékal - Zeptal se, co jsou neuznatelné náklady. 
Starosta - odpověděl, že se jedná o položky, které nejsou proplaceny z dotace, 

jako například kanalizace, ploty atd. 
P. Kotlovský - Dodal, že mezi neuznatelné náklady patří i výkup pozemků. 
Starosta - Potvrdil, že se s touto variantou počítá. 
L. Čepelková – Dodala, že o těchto projektech se uvažuje přibližně 5 – 6 let. Poté 

navrhla udělit prioritu chodníku k bytovkám z důvodu vyšší bezpečnosti. 
Starosta - Upřesnil, že se jedná o dvě rozdílné akce a nelze předvídat, jak vše 

dopadne. 
J. Čepelka - Zeptal se, jestli bude součástí projektu i přechod pro chodce před KD. 
Starosta- Odpověděl, že s přechodem pro chodce se v projektu nepočítá. 
M. Vodička - Dotázal se, zda se budou akce realizovat v případě nezískání dotací. 
Starosta - Odpověděl, že získání dotací je v obou případech klíčové pro realizaci. 
J. Čepelka - Dodal, zda je důležitější bezpečnost nebo dotace. 
M. Spielberger – Znovu připomněl význam dotací při realizaci obou akcí. 
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 
Starosta obce požádal zastupitelstvo o hlasování. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o příspěvek pro rok 2015 ze 
SFDI na akce „Havlovice – chodník u obecního úřadu“ a „Havlovice – 
chodník a dešťová kanalizace u bytovek“ a zároveň schvaluje 
spolufinancování obou akcí z rozpočtu obce až do výše požadované 
podmínkami dotačního titulu dle přílohy č. 5. 

Výsledek hlasování: pro 12   proti 0  zdrž. 1 (J.Čepelka)  

Usnesení bylo schváleno. 

 
11. Plán práce 2015 - návrh 

Starosta obeznámil přítomné s návrhem plánu práce obce Havlovice na rok 2014. 
Představil jednotlivé oblasti, popsal jejich využití a vyzval zastupitele k jeho doplnění 
a k následné diskuzi. 

Vl. Míl - Navrhnul instalaci dopravního zrcadla do zatáčky „U Peterků“ a 
zakoupení nové vánoční výzdoby v obci. 

Starosta - Přislíbil, že se tímto bude zabývat. 

P. Jiránek - Dotázal se, zda budeme jako obec investovat do zříceniny hradu 
Vízmburk, když se jedná o státní majetek. Upřesnil investice do 
stavebních prací. 

Starosta - Odpověděl, že i když se jedná o státní objekt, obec může a bude do 
této památky v roce 2015 investovat minimálně ve stejné výši, jako 
tomu bylo v roce letošním. 

 



 

 

M. Krumpholz – Zeptal se, zda bude obyvatelům obce představena studie revitalizace 
parku TGM. 

Starosta - odpověděl, že studie již existuje a je uložena na OÚ. 

L. Čepelková – Zeptala se, jestli už byla odstraněna plíseň v kuchyni ZŠ. 

Starosta - Odpověděl, že plíseň se vyskytuje především v jídelně školy a ta bude 
odstraněna v nejbližším období. 

P. Jiránek - Navrhnul umístění plánu práce v elektronické podobě na stránky obce. 

J. Čepelka - Navrhnul uspořádání ankety ohledné revitalizace parku TGM. Dále se 
zeptal kdo je vlastníkem pozemků, na kterém nachází hřiště TJ Sokol 
Havlovice a zda by si TJ mohla upravovat travnatou plochu svou 
mechanizací. 

Starosta - Vysvětlil, že jsou zpracovány tři studie revitalizace parku TGM a 
průzkum mezi zastupiteli o nejlepší řešení proběhl v minulých letech. 
V případě sečení hřiště se bude i nadále strat obec a její zaměstnanec, 
neboť je to vizitka celé obce. 

J. Čepelka - Zeptal se, jestli má obec finanční rezervu v oblasti vodního  
hospodářství. 

Starosta - Odpověděl, že pokud budeme chtít vytvořit fin. rezervu, hrozí situace, 
kdy se staneme plátci DPH a to bude mít vliv na zdražení ceny vody. 

P. Jiránek - Připomněl, že rezerva se nemusí tvořit pouze z přebytku ve vybraných 
financích za vodné. 

Starosta- Vyvrátil tuto úvahu a zdůraznil, že finanční rezerva se musí tvořit pouze 
z přebytků financí z vodního hospodářství. 

Vl. Míl- Doplnil, že případná rezerva by měla sloužit hlavně pro účely havárií. 

 
12. Pronájem nebytových prostor 
 
Starosta obce navrhnul snížení pronájmu některých nebytových prostor na úroveň 
pronájmu před rojem 2012. Jedná se o pronájem zámečnické dílny, kterou má 
v pronájmu místní podnikatel Petr Řezníček. Navrhovaná částka za pronájem bude 
nově činit 7.400Kč  za měsíc. Poté dal možnost k připomínkám a následné diskuzi.  
 
J. Čepelka - Dotázal se, zda se nebude snižovat pronájem za KD, dále srovnal 

pronájem KD s nižší částkou za pronájem městského sálu v Úpici. 
M. Vodička-  Navrhnul, aby P. Řezníček měl pronájem nebytových prostor zdarma 

v případě, že bude přednostně zabezpečovat opravu obecního 
vodovodu. 

Starosta - Oslovil P. Řezníčka zda s návrhem souhlasí. 
P. Řezníček - Souhlasil se sníženým pronájmem nebytových prostor a částkou 

7.400Kč za měsíc. 
 
 



 
 
 
Starosta - Dodal, že za poklesem zájmu o pronájem KD v případě pořádání 

tanečních kurzů, je zejména klesající počet účastníků kurzů. 
L. Čepelková – Doplnila, že kurzy se v havlovickém KD nekonali z důvodu drahého  

pronájmu.  
Starosta - Vysvětlil, že v minulosti se cena tanečních kurzů pohybovala na 

poloviční ceně pronájmu KD.  
 
Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny 

 

13. Smlouva o úvěru 

 
Starosta představil přítomným přijetí úvěru od ČS, a.s. ve výši 3.345.025Kč s pevnou 
úrokovou sazbou 1,98% ročně a s platností do 30.6.2025. Tato smlouva bude sloužit 
k přeúvěrování úvěru od p. Bašeho na stavbu mostu U Mandle. Úvěr nebude zajištěn 
žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce. 
Dále dal možnost k připomínkám a následné diskuzi. Žádné připomínky a dotazy 
nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od ČS, a.s. ve výši 3.345.025Kč 
s pevnou úrokovou sazbou 1,98% ročně a s platností do 30.6.2025. Tato 
smlouva bude sloužit k přeúvěrování úvěru od p. Bašeho na stavbu mostu 
U Mandle. 

Výsledek hlasování: pro 12   proti 0  zdrž. 1 (J.Čepelka)  

Usnesení bylo schváleno. 

 
9. Diskuze 

 
Starosta obce otevřel diskuzi a vyzval občany k námětům a připomínkám. 

J. Čepelka- Navrhnul svícení obecního osvětlení bez přerušení celou noc. 

Starosta - Vysvětlil a spočítal navýšení plateb za spotřebu el. energie za rok. 

L. Čepelková – Navrhla výstavbu parkoviště u Urnového háje. Dále navrhla úpravu 
komunikace od Urnového háje směrem k Borůvkovým a třídění odpadu 
v Urnovém háji. 

Starosta - Odpověděl, že třídění odpadu v Urnovém háji se nedá realizovat 
z důvodu chybějících prostor pro kontejnery pro tříděný odpad. Oprava 
cesty směre k Borůvkovým je taktéž nerealizovatelná, jelikož by to 
ohrozilo bezpečnost provozu v této části obce. V případě vytvoření 
parkovacích míst u urnového háje se s částečnou realizací počítá. 

 



 

 

Starosta - Oznámil přítomným, že v roce 2015 bude firma SATER s.r.o. provádět 
zdarma výměnu televizních zásuvek u všech občanů v obci, kteří jsou 
připojení na kabelovou TV. Firma bude předem informovat rozeslanou 
korespondencí všechny dotčené účastníky. Dále seznámil přítomné 
s nebližšími akcemi, které se v naší obci budou konat. 

L. Čepelková – Doplnila seznam akcí o Vánoční zpívání v kapličce dne 24.12.2014 od 
14 hodin. 

J. Čepelka - Zeptal se, zda je funkční digitální vysílání na kabelové televizi. 

Místostarosta – Odpověděl, že digitální vysílání je plně funkční. 

P. Jiránek - Navrhnul, zda by obec mohla zapojit do programu pečovatelské služby 
v Úpici.  

Starosta - přislíbil se touto věcí zajímat a zjistit podrobnosti v této věci. 

J. Čepelka - Doplnil o informaci, že od roku 2014 je zrušena platba za umístění 
občana do domu PS, který má trvalý pobyt mimo Úpici. 

Y. Friebelová – Poděkovala za vstřícnost všech spolků působících v obci. Dodala, že 
záznamové zařízení na zastupitelstvech nepovede ke zlepšení nálady 
mezi zastupiteli v obci. 

J. Balcar - Apeloval na zlepšení nálady a na navázání lepší komunikace mezi 
zastupiteli. 

P. Hejna -  Podpořil myšlenku J. Balcara. 

J. Sedláčková – Upřednostnila společné schůzky zastupitelů a vzájemnou dohodu 
před VZZO. 

P. Jiránek - Připomněl, že rada obce nezveřejňuje všechny informace z jednání. 

 

Žádné další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 

10. Schválení návrhu usnesení 

Starosta obce pověřil Martina Spielbergera přečtením návrhu usnesení. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. Starosta obce požádal 
zastupitelstvo o hlasování. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Havlovice souhlasí s návrhem usnesení z veřejného 
zasedání 

 



 

 

Výsledek hlasování:   pro    13     proti       0      zdrž.      0 

 

11. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast na posledním 4. veřejném 
zasedání zastupitelstva obce Havlovice v roce 2014 a popřál všem přítomným 
spokojené Vánoční svátky. 

Zápis byl vyhotoven dne 20.12.2014             

             

  Ing.Pavel Dvořáček                                                           Martin Kult                                                                                                                             

          starosta                                                                  místostarosta  

 

 

   Ověřovatelé  podpisu:        

     Petr Smékal                                  Martin Dvořáček     


