
 

 Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

ZÁPIS č. 25/2022 

ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice  
datum a čas  5. 9. 2022, od 19:00 do 20:35 hodin  

místo  Hospůdka u Jonešů Dohalice 

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

zapisovatel  Ing. Jolana Miškářová  

ověřovatelé  Milan Kučera, Mgr. Terezie Horáková  

hosté   

 

PROGRAM  
Starosta obce František Petřík přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva  
Bod č.  Obsah bodu, usnesení  

01-25/2022  
Starosta seznámil přítomné s programem jednání VZ a požádal o jeho schválení 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje program VZ 

02-25/2022  
Zvolení zapisovatele – Ing. Jolana Miškářová a ověřovatelů – Milan Kučera, Mgr.  

Terezie Horáková  
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 

03-25/2022  
Kontrola usnesení z minulého zápisu  
Usnesení: Záměr obce na odprodej pozemku v Horních Dohalicích panu Rusovi - trvá  

04-25/2022  
Starosta seznámil zastupitelé obce s rozpočtovým opatřením č. 8/2022, 
9/2022, 10/2022, 11/2022 a 12/2022  viz přílohy.  
OZ bere na vědomí  

05-25/2022  
Starosta obce seznámil s Rozpočtovým opatřením č. 13/2022, přesun z rozpočtu 
pozemních komunikací na obnovu a zachování kulturních památek ve výši 300 000,-
Kč.  
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2022, přesun z rozpočtu 
pozemních komunikací na obnovu a zachování kulturních památek ve výši 300 000,- 

06-25/2022  
Starosta obce předložil ke schválení vyhlášení záměru obce na prodej obecní sýpky a 
předložil vypracovaný odborný posudek na ocenění sýpky ve výši 1 699 650,-Kč 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: ZO schvaluje vyhlášení záměru obce na prodej obecní sýpky a předložil 
vypracovaný odborný posudek na ocenění sýpky ve výši 1 699 650,-Kč  

07-25/2022  
Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí  o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV -12-2022508/1 Dohalice , p.č. 210/5, 
rozš.KNN  
Výsledek hlasování: 4 / 0 / 1  
Usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV -12-2022508/1 Dohalice , p.č. 210/5, 
rozš.KNN  

08-25/2022  
Starosta předložil zastupitelům obce ke schválení nájemní smlouvu mezi Obcí 
Dohalice a ŘSD ČR na pozemek dle KN p.č. 335/3 v k.ú. Horní Dohalice  
Výsledek hlasování: 5 / 0 / 0  
Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Dohalice a ŘSD ČR na 
pozemek dle KN p.č. 335/3 v k.ú. Horní Dohalice 

09-25/2022  
Starosta předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o dílo č.3/2022 se společností 
Tritius Solutions a.s. na program  pro knihovnu  
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o dílo č.3/2022 se společností Tritius Solutions a.s.  
na program  pro knihovnu  

10-25/2022  
Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení Smlouvu č. R194/2022/01 o 
udělení souhlasu k provedení stavebního záměru (stavby) R-194-VHO1 s mokřadem , 
protierozní opatření, DC5 v k.ú. Dohalice se Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou 
Hradec Králové  
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje Smlouvu č. R194/2022/01 o udělení souhlasu k 
provedení stavebního záměru (stavby) R-194-VHO1 s mokřadem , protierozní 
opatření, DC5 v k.ú. Dohalice se Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Hradec 

 
  



  

11-25/2022  
Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení žádost pana Cupáka o 
odprodej části  obecního pozemku dle KN p.č. 440/5 k.ú. Dohalice  
Výsledek hlasování: 0 / 5 / 0  
Usnesení: OZ neschvaluje žádost pana Cupáka o odprodej části  obecního pozemku 
dle KN p.č. 440/5 k.ú. Dohalice  

12-25/2022  
Starosta obce předložil zastupitelům obce Akční plán pro udržitelnou energii a klima v 
obcích Hradeckého venkova (SECAP)  
Výsledek hlasování: 5 / 0 / 0  
Usnesení: OZ schvaluje Akční plán pro udržitelnou energii a klima v obcích  
Hradeckého venkova (SECAP)  

13-25/2022  Starosta obce předložil zastupitelům obce žádost Hospice Anežky české v Červeném 
Kostelci o finanční dar ve výši 5 000,-Kč  
Výsledek hlasování: 3 / 0 / 2  
Usnesení: OZ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Hospici Anežky 
české v Červeném Kostelci  

14-25/2022  Starosta obce předložil zastupitelům obce žádost Hospicové péče Duha Hořice o 
finanční dar ve výši 5 000,-Kč  
Výsledek hlasování: 4 / 0 / 1  
Usnesení: OZ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Hospicové péči 
Duha Hořicei  

15-25/2022  
Různé: Starosta informoval:  
-  Poděkování za pomoc při pořádání akce Pěšky a na kole kolem Dohalic 
-  Komunální volby se konají 23.-24.9.2022  
-  Kaplička v Horních Dohalicích je zasvěcená Marii blahoslavené  

16-25/2022  
Diskuze:  - nebyla  

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

 
Ve 20:35 ukončil starosta obce veřejné zasedaní.  
 
Zapsala: Ing. Jolana Miškářová  
 

Starosta obce: František Petřík 
 

Ověřil:  

Mgr. Terezie Horáková  
Lucie Brandová  


