
    Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

 

ZÁPIS č. 14/2020 

ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice 
datum a čas 14.12.2020, 18:00 – 20:10 

místo Hospůdka u Jonešů Dohalice 

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

omluveni Kateřina Cajplová,  

zapisovatel Ing. Jolana Miškářová 

ověřovatelé Milan Kučera, Lucie Brandová 

hosté Iva Kubátová – účetní obce 

 

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

Bod č. Obsah bodu, usnesení 

 
01-14/2020 

Starosta seznámil přítomné s programem jednání VZ a požádal o jeho schválení 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje program VZ 

 
02-14/2020 

Zvolení zapisovatele – Ing. Jolana Miškářová a ověřovatelů – Milan Kučera, Lucie 
Brandová 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 

 
03-14/2020 

Kontrola usnesení u minulého zápisu 
Usnesení: kontrola provedena, splněno  

 
04-14/2020 

Starosta předložil zastupitelům obce rozpočet obce na rok 2021.Návrh rozpočtu byl 
předložen zastupitelům a byl po dobu 15 dní řádně vyvěšen na úředních deskách 
obce. K návrhu nebyly předloženy žádné požadavky nebo úpravy. Rozpočet na rok 
2021 je schodkový, na straně příjmů ve výši 7 060 700 Kč, na straně výdajů 
18 199 000 Kč. 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový 

 
05-14/2020 

Starosta předložil zastupitelům obce střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 
2022 - 2023. Návrh  střednědobého výhledu rozpočtu byl předložen zastupitelům a byl 
řádně vyvěšen  po dobu 15 dní na úředních deskách obce. K návrhu nebyly 
předloženy žádné požadavky nebo úpravy. 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022–2023 

 
06-14/2020 

Starosta předložil zastupitelům obce rozpočet ZŠ Dohalice na rok 2021.Návrh 
rozpočtu byl předložen zastupitelům a byl po dobu 15 dní řádně vyvěšen na úředních 
deskách obce. K návrhu nebyly předloženy žádné požadavky nebo úpravy. Rozpočet 
na rok 2021 je vyrovnaný, na straně výnosů a nákladů ve výši 3 760 000 Kč. 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje rozpočet ZŠ Dohalice na rok 2021 jako vyrovnaný. 

 

07-14/2020 

Starosta předložil zastupitelům obce střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dohalice pro 
období 2022 - 2023. Návrh  střednědobého výhledu rozpočtu byl předložen 
zastupitelům a byl řádně vyvěšen  po dobu 15 dní na úředních deskách obce. K 
návrhu nebyly předloženy žádné požadavky nebo úpravy. 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dohalice na r.2022-2023. 

 
08-14/2020 

Starosta předložil ke schválení návrhy inventarizačních komisí majetku ve složení: 
Inventarizační komise pro obec: František Petřík, Jolana Miškářová a Milan Kučera 
Inventarizační komise pro ZŠ: František Petřík, Miroslav Schmidt, Zuzana Schmidtová 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje členové inventarizačních komisí pro obec a ZŠ 

 
09-14/2020 

Starosta informoval zastupitelé obce o Rozpočtovém opatření č.5/2020  - Přijetí 
dotace z krajského úřadu na obnovu lesních porostů ve výši 26 400,- Kč a zmírnění 
dopadů kůrovce ve výši 81 246,-Kč, celkem ve výši 107 646,-Kč  
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje Rozpočtovém opatření č.5/2020  - Přijetí dotace z krajského 
úřadu na obnovu lesních porostů ve výši 26 400,- Kč a zmírnění dopadů kůrovce ve 
výši 81 246,-Kč, celkem ve výši 107 646,-Kč 



 
10-14/2020 

Starosta navrhl udělení mu souhlasu se schválením rozpočtového opatření na straně 
příjmu neomezeně a na straně výdajů do 50 000,-Kč 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje starostovi schvalování rozpočtového opatření na straně 
příjmu neomezeně a straně výdajů do výše 50 000,-Kč 

 
11-14/2020 
 

Starosta předložil ke schválení vyhotovení projektové dokumentace na výsadbu od 
trati k vlakové zastávce a podání žádosti o dotaci na výsadbu 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvalují vyhotovení projektové dokumentace na výsadbu od trati 
k vlakové zastávce a podání žádosti o dotaci na výsadbu 

 
12-14/2020 

Starosta předložil ke schválení podání žádosti o dotaci na chodníky II. etapa 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvalují podání žádosti o dotaci na chodníky II.etapa 

 
13-14/2020 

Starosta předložil žádost o příspěvek TJ Sokol Dohalice na pravidelnou roční činnost 
ve výši 200 000,-Kč 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje příspěvek TJ Sokolu Dohalice na pravidelnou roční činnost 
ve výši 200 000,-Kč 

 
14-14/2020 

Starosta předložil žádost o poskytnutí dotace Knihovny města Hradec Králové ve výši 
7 000,-Kč 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje poskytnutí dotace Knihovně města Hradec Králové ve výši 
7 000,-Kč  

 
15-14/2020 

Starosta předložil žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v ZŠ a MŠ Cerekvice n/B 
Návrh – příspěvek na dítě v MŠ ve výši 500,-Kč 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje poskytnutí příspěvku na dítě v MŠ Cerekvice n/B ve výši 
500,-Kč  

 
16-14/2020 

 
Starosta informoval a svozu odpadů na rok 2021, cena odpadů zůstává ve stejné výši 
jako v roce 2020 

 
17-14/2020 

 
Starosta informoval o poplatku za psa, který zůstává ve stejné výši jako v roce 2020 

 
18-14/2020 

Starosta informoval o smlouvě s Mikroregionem Nechanicko ve věci pověřence 
GDPR, která byla uzavřena do 31.12.2020. Návrh Dodatku o prodloužení do 
31.12.2021 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje uzavření Dodatku k prodloužení smlouvy do 31.12.2021 

 
19-14/2020 

Starosta informoval o proběhlé kontrole dílčího přezkoumání hospodaření obce, která 
proběhla bez závad 

 
20-14/2020 

 
Starosta informoval o Tříkrálové sbírce, která proběhne online 

 
21-14/2020 

Starosta předložil návrh na nákup traktoru Kubota v předložené specifikaci s využitím 
leasingu u ČSOB v celkové výši 700 000,- 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje nákup traktoru Kubota v předložené specifikaci s využitím 
leasingu, tedy včetně podání žádosti o leasingovou smlouvu u ČSOB v celkové výši 
700 000,- Kč 

 
22-14/2020 

Různé.  
Starosta obce František Petřík seznámil přítomné s následujícími informacemi: 
a) v řešení umístění měřiče v Horních Dohalicích, omezení rychlosti 
b) poděkování SODO za andělskou poštu 
c) poděkování občanům za práci pro obec 
 

 
23-14/2020 
 

Diskuze:  
neproběhla 

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

 
 
 
 
V 20:10 ukončil starosta obce veřejné zasedaní. 
 
 
 
Zapsala: Ing. Jolana Miškářová 
 
 
Starosta obce: František Petřík    Ověřil: Lucie Brandová 
         Milan Kučera 


