
    Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

 

ZÁPIS č. 21/2021 

ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice 
datum a čas 13.12.2021, od 18,00 do 20,00 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, Milan Kučera 

hosté Iva Kubátová – účetní obce 

 

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

Bod č. Obsah bodu, usnesení 

 
01-21/2021 

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

 
02-21/2021 

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

 
03-21/2021 

Kontrola usnesení z minulého zápisu 
Usnesení: Objednat GP na oddělení cesty ke hřbitovu - trvá  
                  Záměr obce na odprodej pozemku v Horních Dohalicích panu Rusovi - trvá 

 
04-21/2021 

Starosta předložil ke schválení zánik mandátu zastupitele, jelikož zastupitelka obce 
Dohalice, paní Kateřina Cajplová, změnou trvalého pobytu mimo obec Dohalice 
porušila podmínky volitelnosti člena zastupitelstva podle § 55 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. 
Výsledek hlasování:  5 / 0 / 0 
Usnesení: OZ schvaluje zánik mandátu zastupitele, jelikož zastupitelka obce 
Dohalice, paní Kateřina Cajplová, změnou trvalého pobytu mimo obec Dohalice 
porušila podmínky volitelnosti člena zastupitelstva podle § 55 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 

 
05-21/2021 

Starosta předložil zastupitelům obce Rozpočet obce na rok 2022. 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 
2022 je schodkový, na straně příjmů ve výši 7 790 000 Kč, na straně výdajů 8 913 
000 Kč.  
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2022 jako schodkový bez výhrad. 

 
06-21/2021 

Starosta předložil zastupitelům obce Střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 
2023 - 2024. 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 2023–2024  

 
07-21/2021 

Starosta předložil zastupitelům obce Rozpočet PO ZŠ Dohalice na rok 2022. 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 
PO na provoz na rok 2022 je vyrovnaný, na straně výnosů a nákladů ve výši 400 000 
Kč.  
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje rozpočet na provoz ZŠ Dohalice na rok 2022 jako 
vyrovnaný.  

 
08-21/2021 

Starosta předložil zastupitelům obce Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dohalice pro 
období 2023 - 2024. 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.2023-2024. 



 
09-21/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatřením č. 8/2021, č. 9/2021, č. 
10/2021 a č. 11/2021, viz příloha. 
OZ bere na vědomí 

 
10-21/2021 

Starosta obce předložil zastupitelům Plán inventur k 31.12.2021, viz příloha, dává 
příkaz k roční inventarizaci majetku obce v roce 2021. Inventarizace proběhne ke dni 
31. 12. 2021 s dobou provedení do 31. 01. 2022.  
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje inventarizaci majetku a Plán inventur k 31.12.2021 

 
11-21/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s uzavřením Dodatku č.9 ke smlouvě č.953073 s firmou 
Marius Pedersen a.s. 
OZ bere na vědomí 

 
12-21/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s odpovědí Státního pozemkového úřadu, Pobočky 
Hradec Králové na žádost obce na realizace Plánu společných zařízení daných 
KoPÚ. Prioritně bude řešeno vodohospodářské opatření - Poldr 
OZ bere na vědomí 

 
13-21/2021 

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 

 
14-21/2021 

Starosta obce předložil zastupitelům Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství 

 
15-21/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s podáním dotace ve spolupráci s Knihovnou Hradec 
Králové na PC vybavení a provázanost s městskou knihovnou HK 
OZ bere na vědomí 

 
16-21/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s cenovou nabídkou pana Duška na zhotovení obruby 
okolo víceúčelového hřiště 
OZ bere na vědomí 

 
17-21/2021 

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 /dítě (školku navštěvují 2 děti z Horních Dohalic), tzn. 1 000,-Kč 

 
18-21/2021 

Starosta obce předložil zastupitelům Výběr dodavatele na opravu márnice 
v Dohalicích, vybrána f.Loučka s.r.o. Pardubice 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje Výběr dodavatele na opravu márnice v Dohalicích, vybrána 
f.Loučka s.r.o. Pardubice 

 
19-21/2021 

Starosta obce předložil zastupitelům Výběr dodavatele na opravu kapličky v Horních 
Dohalicích, vybrána f.Loučka s.r.o. Pardubice 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje Výběr dodavatele na opravu kapličky v Horních Dohalicích, 
vybrána f.Loučka s.r.o. Pardubice 

 
20-21/2021 

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  

 
21-21/2021 

Starosta předložil žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v  MŠ Třešovice 
Návrh – příspěvek na dítě v MŠ ve výši 500,-Kč 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje poskytnutí příspěvku na dítě v MŠ Třesovice ve výši 500,-
Kč /dítě (školku navštěvuje 5 dětí z Dohalic a  z Horních Dohalic), tzn. 2 500,-Kč 

 
22-21/2021 

Starosta předložil nabídku na nákup příslušenství k obecnímu traktoru Kubota od 
f.Vitaltech a to radlice, kartáč, boční kartáč, vana na nečistoty, doplnění hydraulického 
okruhu 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje nákup příslušenství k obecnímu traktoru Kubota od 
f.Vitaltech a to radlice, kartáč, boční kartáč, vana na nečistoty, doplnění hydraulického 
okruhu 

 
23-21/2021 

Starosta seznámil zastupitelé se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Dohalice 
OZ bere na vědomí 

 
24-21/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s konáním Tříkrálové sbírky 2021 dne 9.1.2022 
OZ bere na vědomí 

 
25-21/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s jednáním s f.LIndr na vybavení do technické místnosti 
u víceúčelového hřiště, bude podána cenová nabídka 
OZ bere na vědomí 

 
26-21/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s jednáním s firmou INKA o možnostech dopravního 
značení v Horních Dohalicích  
OZ bere na vědomí 

 
27-21/2021 

Starosta obce předložil zastupitelům Pachtovní smlouvu č. 154/2021 mezi Obcí 
Dohalice a ZAS Mžany a.s.  



Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 154/2021 Obcí Dohalice a 
ZAS Mžany a.s.  

 
28-21/2021 

Starosta obce předložil zastupitelům Pachtovní smlouvu č. 155/2021 mezi Obcí 
Dohalice a ZAS Mžany a.s.  
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 155/2021 Obcí Dohalice a 
ZAS Mžany a.s. 

29-21/2021 Diskuze:  - nebyly žádná  
 

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

 
 
V 20:00 ukončil starosta obce veřejné zasedaní. 
 
 
 
Zapsala: Ing. Jolana Miškářová 
 
 
 
 
Starosta obce: František Petřík    Ověřil: Mgr. Terezie Horáková 
        Milan Kučera 


