
    Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

 

ZÁPIS č. 13/2020 

ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice 
datum a čas 9.11.2020, 19:00 – 21:05 

místo Základní škola Dohalice 

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

omluveni Kateřina Cajplová, Milan Kučera 

zapisovatel Ing. Jolana Miškářová 

ověřovatelé Mgr. Terezie Horáková, Lucie Brandová 

 

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

Bod č. Obsah bodu, usnesení 

 
01-13/2020 

Starosta seznámil přítomné s programem jednání VZ a požádal o jeho schválení 
Výsledek hlasování:  4 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje program VZ 

 
02-13/2020 

Zvolení zapisovatele – Ing. Jolana Miškářová a ověřovatelů – Terezie Horáková, 
Lucie Brandová 
Výsledek hlasování:  4 / 0 /0 

 
03-13/2020 

Kontrola usnesení u minulého zápisu 
Usnesení: kontrola provedena, není splněna nabídka na retardéry v Horních 
Dohalicích, trvá 

 
04-13/2020 

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o dílo č.2020/5010/0292 na realizaci 
víceúčelového hřiště Dohalice s firmou MARHOLD a.s. 
Výsledek hlasování: 4 / 0 /0  
OZ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č.2020/5010/0292 na realizaci víceúčelového 
hřiště Dohalice s firmou MARHOLD a.s 

 
05-13/2020 

Starosta předložil ke schválení žádost firmy Afry, zástupce ŘSD, ve věci změny 
územního rozhodnutí D35 z důvodu EIA  
Výsledek hlasování: 4 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje vydání souhlasu se změnou ÚR na D35 za podmínky, že 
bude zahrnuta opětovně žádost obce Dohalice o bezpečný přechod D35 

 
06-13/2020 

Starosta předložil ke schválení Žádost Mysliveckého spolku Mžany o příspěvek na 
nákup chladícího zařízení na ulovenou zvěř 
Návrh starosty 10 000,-Kč           Výsledek hlasování: 2 / 2 / 0  
Návrh p.Brandové 8 000,- Kč      Výsledek hlasování: 4 / 0 / 0 
Usnesení: OZ schvaluje finanční příspěvek Mysliveckému spolku Mžany ve výši 
8 000,-Kč na chladící zařízení na ulovenou zvěř 

 

07-13/2020 

Starosta obce seznámil zastupitelé se žádostí paní Kašparové o konání příměstského 
tábora ve škole  
OZ:  bere na vědomí, paní Kašparová projedná s ředitelem školy 

 
08-13/2020 

Starosta seznámil zastupitelé obce s nabídkou od VAKu prodloužení vodovodního 
řádu a přípojka u pana Klučka na Kopaninách ve výši cca 24 000,-Kč bez DPH na 
projektovou dokumentaci a cca 150 000,-Kč na realizaci 
Usnesení: OZ bere na vědomí cenové nabídky, bude projednáno na příštím VZ 

 
09-13/2020 

Starosta předložil Nabídku na studii hasičárny ve výši 45 000,-Kč 
Usnesení: OZ bere na vědomí nabídku na studii hasičárny, proplacení v kompetenci 
starosty 

 
10-13/2020 

Starosta seznámil s nabídkou na zpracování PD na hasičárnu  a dokumentaci pro 
realizaci stavby ve výši 220 000,-Kč 
OZ  bere na vědomí, bude projednáno na příštím VZ 

 
11-13/2020 

Různé.  
Starosta obce František Petřík seznámil přítomné s následujícími informacemi: 
a) probíhá výsadba spol. Vykrut na základě poskytnuté dotace na svodnici v Horních 
Dohalicích a k lipce  
b) sběr nebezpečného odpadu z důvodu Coronavirových opatření je zrušen 
c) proběhne ořez stromků na farské zahradě a hřbitově 
d) postavení betlému a rozsvícení stromku bez veřejnosti 
e) probíhá výběr na nového dodavatele webových stránek obce 



 
12-13/2020 

Diskuze:  
neproběhla 

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

 
 
 
 
V 21:05 ukončil starosta obce veřejné zasedaní. 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Jolana Miškářová 
 
 
 
 
 
Starosta obce: František Petřík    Ověřil: Lucie Brandová 
         Mgr. Terezie Horáková 


