
    Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

 

ZÁPIS č. 5/2019 
ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice 

 

datum a čas 29.7.2019, 19:00 – 19:45 

místo Hospůdka u Jonešů Dohalice 

přítomni František Petřík, Ing. Jolana Miškářová, Milan Kučera, Kateřina 
Cajplová, Petr Košťál, Lucie Brandová 

ověřovatelé Petr Košťál, Lucie Brandová 

 
 

PROGRAM 
Starosta obce František Petřík přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva 

Bod č. Obsah bodu, usnesení 

 
01-5/2019 

Starosta seznámil přítomné s programem jednání VZ 
Výsledek hlasování:  6 / 0 /0 

 
02-5/2019 

Kontrola usnesení u minulého zápisu 
Usnesení: kontrola provedena 

 
03-5/2019 

Žádost o schválení podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí 
Dohalice a  ČEZ DISTRIBUCE týkající se odběrných míst pro víceúčelové 
sportovní hřiště při ZŠ a Dohody o umístění stavby č. IV-12-2018584/VB/1. 
Výsledek hlasování:  6 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí 
Dohalice a  ČEZ DISTRIBUCE týkající se odběrných míst pro víceúčelové 
sportovní hřiště při ZŠ a Dohody o umístění stavby č. IV-12-2018584/VB/1 

04-5/2019 Účetní obce paní Richterová seznámila s Rozpočtovým opatřením č.5, pouze 
na vědomí, schválení v kompetenci starosty 

05-5/2019 Různé.  
Starosta obce František Petřík seznámil přítomné s následujícími 
informacemi: 
a) poděkování za sbírku od Diakonie Broumov 
b) oznámení o náhradní výsadbě D35 
c) dílčí přezkoumání hospodaření obce proběhne 14.10.2019 
d) proběhla další jednání s panem Maříkem ve věci odprodeje pozemku KN 
p.č. 162, pan Mařík trvá na svých požadavcích 
e) nabídka prezentace Obce v knize 100+1 
f) výběrové řízení na dětské hřiště probíhá s termínem ukončení 5.8.2019 

06-5/2019 Diskuze: 
a) p. Kučera upozornil na házení odpadků do kontejnerů u hřbitova 
b) návrh na zakoupení kamerového systému zejména ke kontejnerům na 
bioodpad 
c) p.Cajplová upozornila, že hráz okolo rybníka v Horních Dohalicích je 
zarostlá a špatně průchodná, nutno kontaktovat ČRS HK 
 

Pozn.1 – hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE 

 
V 19:45 ukončil starosta obce veřejné zasedaní. 
 
Zapsala: Ing. Jolana Miškářová 
 
 
Starosta obce: František Petřík    Ověřil: Petr Košťál 

Lucie Brandová 


