
    Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

 

ZÁPIS č. 19/2021 

ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice 
datum a čas 6.9.2021, od 18,00 do 20,10 hodin 

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 

 
01-19/2021 

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

 
02-19/2021 

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

 
03-19/2021 

Kontrola usnesení z minulého zápisu 
Usnesení: Objednat GP na oddělení cesty ke hřbitovu - trvá  

 
04-19/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatřením č.5/2021 – Příjem – část 
dotace na Víceúčelové hřiště u ZŠ Dohalice od MMR ve výši 1 246 642,30 Kč 
Usnesení: OZ  dáno na vědomí, v kompetenci starosty 

 
05-19/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatřením č.6/2021 – Příspěvek pro 
obce  - zmírnění dopadu kompenzačního bonusu pro rok 2021 ve výši 70 424,18 Kč 
Usnesení: OZ  dáno na vědomí, v kompetenci starosty 

 
06-19/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatřením č.7/2021 – Příjem – část 
dotace na Víceúčelové hřiště u ZŠ Dohalice od MMR ve výši 1 063 393,37 Kč 
Usnesení: OZ  dáno na vědomí, v kompetenci starosty 

 
07-19/2021 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo 
č.2020/5010/0292 na základě změnových listů č. 6(pouzdra sloupků), 7(úprava 
vchodových dveří), 8(silnoproud) navýšení prací o 33 791,21 Kč 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.2020/5010/0292 na 
základě změnových listů č. 6, 7, 8 navýšení prací o 33 791,21 Kč  

 
08-19/2021 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo 
č.2020/5010/0292 na základě změnových listů č. 4(lajnování), 5(branka+parkoviště), 
9(elektro-silnoproud) navýšení prací o 210 803,30 Kč 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.2020/5010/0292 na 
základě změnových listů č. 4, 5, 9 navýšení prací o 210 803,30 Kč 

 
09-19/2021 

Starosta seznámil zastupitele s tím, že nebude dodržen termín dokončení díla 
víceúčelového hřiště u ZŠ Dohalice 10.9.2021. Předpokládaný termín předání 
30.9.2021. Ve smlouvě o dílo je uvedeno penále za každý započatý den prodlení 
0,05% z celkové ceny díla bez DPH, cca 5 000,- Kč. Návrh od firmy Marhold-
nevymáhat penále oproti vícepracím, které již byly zrealizovány uzavřením Dodatku 
č.4 ke Smlouvě o dílo č.2020/5010/0292 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č.2020/5010/0292  
za podmínky, že nejdříve bude předloženo zdůvodnění víceprací a vyčíslení ceny 
oproti vypočtenému penále ze smlouvy. 

 
10-19/2021 

Starosta předložil ke schválení Příkazní smlouvu č. 2183214214 s firmou 
Profesionálové na realizaci výběrové řízení na opravu kapličky v Horním Dohalicích 
ve výši 19 000,-Kč 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje uzavření Příkazní smlouvu č. 2183214214 s firmou 
Profesionálové  na realizaci výběrové řízení na opravu kapličky v Horním Dohalicích 
ve výši 19 000,-Kč 



 
11-19/2021 

Starosta předložil ke schválení Příkazní smlouvu č. 2183314215 s firmou 
Profesionálové na realizaci výběrové řízení na opravu márnice v  Dohalicích ve výši 
19 000,-Kč 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje uzavření Příkazní smlouvu č. 2183314215 s firmou 
Profesionálové na realizaci výběrové řízení na opravu márnice v  Dohalicích ve výši 
19 000,-Kč 

 
12-19/2021 

Starosta předložil návrh od České pošty na zřízení Pošty Partner v Dohalicích na 
základě žádosti zájemce o tuto službu 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ neschvaluje návrh České pošty na zřízení Pošty Partner 

 
13-19/2021 

Starosta předložil ke schválení žádost  pana Rusa o prodeji části obecního pozemku 
v Horních Dohalicích za kravínem p.č 650 
OZ bere na vědomí a souhlasí s vyhlášením záměru Obce o odprodeji dle návrhu 
pana Rusa 

 
14-19/2021 

Starosta předložil ke schválení žádost spolku Kamenice o finanční příspěvek 
Výsledek hlasování: 0 / 2 / 3  
Usnesení: OZ neschvalují poskytnutí finančního příspěvku spolku Kamenice 

 
15-19/2021 

Různé.   
Starosta obce seznámil přítomné s následujícími informacemi: 
a) Nová vyhláška na odpady od f. Pedersen na rok 2022 
b) Obec objednala kontejnery na papír 

16-19/2021 Diskuze:  
 

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 
        Mgr. Terezie Horáková 


