
    Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

 

ZÁPIS č. 15/2021 

ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice 
datum a čas 8.3.2021, 16:00 – 18:10 

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 Lucie Brandová, Mgr. Terezie Horáková 

hosté  

 

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

Bod č. Obsah bodu, usnesení 

 
01-15/2021 

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

 
02-15/2021 

Zvolení zapisovatele – Ing. Jolana Miškářová a ověřovatelů – Lucie Brandová, Mgr. 
Terezie Horáková 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 

 
03-15/2021 

Kontrola usnesení u minulého zápisu 
Usnesení: kontrola provedena, splněno  

 
04-15/2021 

Starosta informoval zastupitelé obce o Rozpočtovém opatření č.6/2020  - Změna 
výdajů na volby do Senátu a zastupitelstev krajů původně 47000,-Kč, nyní Rozpočet 
po změně 29 924,-Kč 
Usnesení: OZ bere na vědomí změnu výdajů na volby do Senátu a zastupitelstev 
krajů původně 47000,-Kč, nyní Rozpočet po změně 29 924,-Kč  

 
05-15/2021 

Starosta informoval zastupitelé obce o Rozpočtovém opatření č.1/2021  -Vratka 
dotace - volby do Senátu a zastupitelstev krajů schválený rozpočet 16 000,-Kč, nyní 
Rozpočet po změně 17 076,-Kč 
Usnesení: OZ bere na vědomí změnu výdajů na volby do Senátu a zastupitelstev 
krajů původně 47000,-Kč, nyní Rozpočet po změně 29 924,-Kč  

 
06-15/2021 

Starosta předložil zastupitelům obce Smlouvu o výběru poplatků a předání dokladů 
firmě Marius Pedersen 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje uzavření smlouvy s firmou Marius Pedersen o výběru 
poplatků. 

 

07-15/2021 

Starosta předložil zastupitelům obce Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ 
Distribuce a.s. na pozemku KN p.č. 286/8 v k.ú. Dohalice. 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. 
na pozemku KN p.č. 286/8 v k.ú. Dohalice. 

 
08-15/2021 

Starosta předložil ke schválení delegaci na valnou hromadu VAK HK, a.s. 
Výsledek hlasování:  4 / 0 / 1 
Usnesení: OZ schvaluje delegování starosty Františka Petříka na valnou hromadu 
VAK HK, a.s. 

 
09-15/2021 

Starosta předložil zastupitelům obce Kupní smlouvu se ŠZDC  na pozemek dle KN 
p.č. 951 k.ú. Dohalice o výměře 44m2  na částku 8 800,-Kč za 200,-Kč/m2   
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje Kupní smlouvu se ŠZDC  na pozemek dle KN p.č. 951 k.ú. 
Dohalice o výměře 44m2  na částku 8 800,-Kč za 200,-Kč/m2   

 
10-15/2021 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení navýšení rozpočtu na traktor KUBOT dle 
cenových nabídek o 25 000,-Kč 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje navýšení částky na  nákup traktoru KUBOT o 25 000,-Kč 

 
11-15/2021 
 

Starosta předložil ke schválení žádost MŠ Chlum o finanční příspěvek, MŠ navštěvují 
3 děti z obce Dohalice, návrh příspěvku je 1 500,-Kč 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvalují poskytnutí finančního příspěvku MŠ Chum ve  výši 1 500,-Kč 



 
12-15/2021 

Starosta předložil ke schválení žádost spolku včelařů o finanční příspěvek ve výši   
5 000,-Kč 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvalují poskytnutí finančního příspěvku Spolku včelařů ve  výši  
 5 000,-Kč 

 
13-15/2021 

Starosta předložil žádost paní Bubeníkové o pořádání poradny pro kojící matky 
v čekárně ordinace MUDr. Kloudové 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje žádost paní Bubeníkové o pořádání poradny pro kojící 
matky v čekárně ordinace MUDr. Kloudové  

 
14-15/2021 

Starosta předložil návrh na řešení vodovodní  přípojky pro Klučkovi na Kopaninách, 
spoluúčast obce na nákladech ve výši 50% 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje spoluúčast obce na nákladech zřízení vodovodní přípojky 
pro Klučkovi ve výši 50% nákladů  

 
15-15/2021 

Starosta předložil návrh na zpracování projektové dokumentace na hasičskou 
zbrojnici se všemi podklady až po podání ohlášení stavby 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje zpracování projektové dokumentace na hasičskou zbrojnici 
se všemi podklady až po podání ohlášení stavby   

 
16-15/2021 

Starosta předložil návrh na uzavření licenční smlouvy s firmou InfoHUB, s.r.o. na nové 
webové stránky obce  a jejich správu na 12 měsíců 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje uzavření licenční smlouvy s firmou InfoHUB, s.r.o. na nové 
webové stránky obce  a jejich správu na 12 měsíců 

 
17-15/2021 

Různé.  
Starosta obce František Petřík seznámil přítomné s následujícími informacemi: 
a) Sčítání lidu 
b) Sběr starého textilu 
c) 17.3.2021 bude v Horních Dohalicích přerušena dodávku elektrické energie 
d) Vyjádření ke kanalizaci 
 

 
18-15/2021 
 

Diskuze:  
a) cesta k lipce je rozježděna traktory 

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

 
 
 
 
V 18:10 ukončil starosta obce veřejné zasedaní. 
 
 
 
Zapsala: Ing. Jolana Miškářová 
 
 
Starosta obce: František Petřík    Ověřil: Lucie Brandová 
         Mgr. Terezie Horáková 


