Obec Dohalice
Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739

ZÁPIS č. 12/2020
ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice
datum a čas

21.9.2020, 19:00 – 20:05

místo

Hospůdka u Jonešů Dohalice

přítomni

František Petřík, Ing. Jolana Miškářová, Milan Kučera, Mgr. Terezie
Horáková, Lucie Brandová

omluveni

Kateřina Cajplová

zapisovatel

Ing. Jolana Miškářová

ověřovatelé

Mgr. Terezie Horáková, Milan Kučera

PROGRAM
Starosta obce František Petřík přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva
Obsah bodu, usnesení
Bod č.
01-12/2020
02-12/2020
03-12/2020
04-12/2020
05-12/2020

06-12/2020

07-12/2020
08-12/2020

09-12/2020

10-12/2020

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,
Milan Kučera
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Kontrola usnesení u minulého zápisu
Usnesení: kontrola provedena
Starosta informoval zastupitelé obce o Rozpočtovém opatření č.3/2020 - Dotace na
společné volby do Senátu a zastupitelstev kraje ve výši 47 000,-Kč
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020
Starosta informoval zastupitelé obce o Rozpočtovém opatření č.4/2020 Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek dle zákona č.159/2020 Sb. o
kompenzačním bonusu v souvislosti s Covidem - 2, ve výši 587 500,-Kč
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ schvaluje Rozpočtovém opatření č.4/2020 - Jednorázový nenávratný
neúčelový příspěvek dle zákona č.159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu
v souvislosti s Covidem - 2, ve výši 587 500,-Kč
Starosta předložil ke schválení Žádost Správa železnic, s.o. o souhlas vlastníka
nemovitostí s provedením stavby Výstavba přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec
Králové-Trutnov
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitostí pro Správu železnic,
s.o. o souhlas vlastníka nemovitostí s provedením stavby Výstavba přejezdu P5387
v km 12,607 trati Hradec Králové-Trutnov
Starosta obce seznámil zastupitelé s možností odprodeje části pozemku, na kterém
bude umístěn reléový domek stavby Výstavba přejezdu P5387 v km 12,607 trati
Hradec Králové-Trutnov
OZ: na vědomí zda odprodej či nájem
Starosta předložil ke schválení Smlouvu o následné správě – Smlouva o vypořádání
některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby D35 Sadová - Plotiště
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o následné správě – Smlouva o vypořádání
některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby D35 Sadová - Plotiště
Starosta předložil ke schválení Kupní smlouvu od ŘSD KS č.KS/D35/2020/Horní
Dohalice 10001/D/203 na výkup pozemku p.č. 696/23 o výměře 18m 2 ve výši 10 480,Kč s DPH
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0
Usnesení: OZ schvaluje Kupní smlouvu od ŘSD KS č.KS/D35/2020/Horní Dohalice
10001/D/203 na výkup pozemku p.č. 696/23 o výměře 18m 2 ve výši 10 480,-Kč s DPH
Starosta předložil Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající č. 9200543 se
společností EDERA Group a.s.
Výsledek hlasování: 5 / 0 / 0
Usnesení: OZ schvaluje uzavření Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající č.
9200543 se společností EDERA Group a.s.

11-12/2020

12-12/2020

Starosta seznámil s nabídkou společnosti INKA na dopravní značení v Horních
Dohalicích u Rybu a v zatáčce u hospody, značka obytná zóna 15 200,- Kč, povolení
MMHK 4 500,-Kč a dopravní zrcadlo 7 920,-Kč
OZ bere na vědomí tyto informace

Různé.
Starosta obce František Petřík seznámil přítomné s následujícími
informacemi:
a) mezi Horními Dohalicemi a Čistěvsí je u lesa před Orlem vybudován
telekomunikační rozvaděč pro stavbu D35
b) p.Košťál donesl návrh na opravu hasičárny , nutný souhlas souseda pana
Hýska, zajistí starosta ve spolupráci s panem Košťálem
c) ve dnech 25.-29.9.2020 proběhne sběr papíru, kontejner bude přistaven na
dvoře školy, nutno dávat zvlášť kartóny
d) 2.-3.10.2020 proběhnou volby do senátu a krajských zastupitelstev
e) Poděkování organizátorům za organizaci akce Pěšky a na kole okolo
Dohalic

Diskuze:
a) p.Dostálová informovala za dobrovolné hasiče o ocenění při zvládnutí
koronavirové krize na jaře a vyzvání na pomoc při volbách, prezentace obce
při soutěžích jako rozhodčí
b) Pan Strnad se dotazoval jak vypadá stavba hřiště, v současné době
probíhá aktualizace PD
c) Pan Strnad vznesl požadavek na opravu komunikace ke Strnadovým,
dáno do požadavků
d) Informace o zrušení akce pro seniory z důvodu Covidu -19
e) paní Horáková vznesla dotaz zda by nebylo možné v Horních Dohalicích
snížit rychlost nebo naistalovat měřiče rychlosti, starosta zjistí cenu
Pozn.1 – hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE
13-12/2020

V 20:05 ukončil starosta obce veřejné zasedaní.

Zapsala: Ing. Jolana Miškářová

Starosta obce: František Petřík

Ověřil: Milan Kučera
Mgr. Terezie Horáková

