Obec Dohalice
Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739

ZÁPIS č. 11/2020
ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice
datum a čas

27.7.2020, 19:00 – 20:00

místo

Hospůdka u Jonešů Dohalice

přítomni

František Petřík, Ing. Jolana Miškářová, Milan Kučera, Mgr. Terezie
Horáková, Kateřina Cajplová

omluveni

Lucie Brandová

zapisovatel

Ing. Jolana Miškářová

ověřovatelé

Mgr. Terezie Horáková, Kateřina Cajplová

PROGRAM
Starosta obce František Petřík přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva
Obsah bodu, usnesení
Bod č.
01-11/2020
02-11/2020
03-11/2020
04-11/2020

05-11/2020

06-11/2020

07-11/2020

08-11/2020

09-11/2020

10-11/2020

Starosta seznámil přítomné s programem jednání VZ a požádal o jeho schválení
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ schvaluje program VZ
Zvolení zapisovatele – Ing. Jolana Miškářová a ověřovatelů – Terezie Horáková,
Kateřina Cajplová
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Kontrola usnesení u minulého zápisu
Usnesení: kontrola provedena
Starosta informoval zastupitelé obce o Rozpočtovém opatření č.2/2020 - příspěvek
krajského úřadu na zmírnění dopadů kůrovce ve výši 176 692,-Kč a finanční
příspěvek krajského úřadu na výstavbu víceúčelového hřiště ve výši 1 275 000,-Kč a
neinvestiční dotace od krajského úřadu na stavbu oplocenky ve výši 15 751,-Kč
Výsledek hlasování: 5 / 0 / 0.
Usnesení OZ: schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020
Starosta předložil ke schválení podání žádosti o dotaci z MAS Hradecký venkov na
opravu chodníku na sídlišti
výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z MAS Hradecký venkov na opravu
chodníku na sídlišti
Starosta předložil ke schválení Smlouvu o zabezpečení přípravy projektové
dokumentace na sídlišti společností ARTENDR s.r.o.
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o zabezpečení přípravy projektové dokumentace
na sídlišti společností ARTENDR s.r.o.
Starosta obce předložil zastupitelům Příkazní smlouvu se společností ARTENDR
s.r.o. o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na opravu chodníku na sídlišti
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ schvaluje Příkazní smlouvu se společností ARTENDR s.r.o. o
zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na opravu chodníku na sídlišti
Starosta předložil partnerskou smlouvu s MAS Hradecký venkov a úhradu poplatku za
členství ve výši 7 000,-Kč
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ schvaluje smlouvu s MAS Hradecký venkov a úhradu poplatku za
členství ve výši 7 000,-Kč
Starosta předložil ke schválení Příkazní smlouvu č.PS 2082914195 se společností
Profesionálové, a.s. na přípravu a průběh zadání veřejné zakázky na zhotovitele
víceúčelového hřiště
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ schvaluje Příkazní smlouvu č.PS 2082914195 se společností
Profesionálové, a.s. na přípravu a průběh zadání veřejné zakázky na zhotovitele
víceúčelového hřiště
Starosta seznámil s oslovením firem na zajištění technického dozoru na stavbu
víceúčelového hřiště: společnost Profesionálové a pan Řehula
Výsledek hlasování: 5 / 0 / 0 – Profesionálové, a.s.
0 / 0 / 5 – p.Řehula
Usnesení: OZ schvaluje uzavření Příkazní smlouvu č.PS 2082914204 se společností
Profesionálové, a.s. na TDS pro stavbu víceúčelového hřiště

11-11/2020
12-11/2020

13-11/2020

Starosta seznámil o poskytnutí dotace z MMR na stavbu víceúčelového hřiště ve výši
5 000 000,-Kč
OZ bere na vědomí tyto informace
Starosta předložil ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-122018584/VB/01 Dohalice, p.č. 223/1,sport.hřiště – kabel NN
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-122018584/VB/01 Dohalice, p.č. 223/1,sport.hřiště – kabel NN
Starosta předložil žádost o finanční příspěvek Duha Červený Kostelec
Výsledek hlasování: 0 / 0 / 5
Usnesení: OZ obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Duze Červený
Kostelec

Různé.
Starosta obce František Petřík seznámil přítomné s následujícími
informacemi:
a) 5.9.2020 se uskuteční V. ročník Na kole a pěšky okolo Dohalic
b) obec obdržela nabídku na pasportizaci staveb
Diskuze:
15-11/2020
a) Morávkovi a Lehkýho informovali o nutnosti posekání mezí okolo cesty na
Kopaniny
b) Lehkýho chtějí zavádět přípojku vodovodního řádu, není dotažen až k nim,
starosta zjistí možnosti
c) Pan Jaroš vznesl dotaz zda bude proveden ořez stromů okolo lesa Holá
e) Dotaz zda nedojte k obnově rybníčka v lese v Horních Dohalicích
Pozn.1 – hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE
14-11/2020

V 20:00 ukončil starosta obce veřejné zasedaní.

Zapsala: Ing. Jolana Miškářová

Starosta obce: František Petřík

Ověřil: Kateřina Cajplová
Mgr. Terezie Horáková

