
    Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

 

ZÁPIS č. 22/2022 

ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice 
datum a čas 3. 3. 2022, od 18:00 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 Lucie Brandová, Mgr. Terezie Horáková 

hosté  

 
 

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

Bod č. Obsah bodu, usnesení 

 
01-22/2022 

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

 
02-22/2022 

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

 
03-22/2022 

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

 
04-22/2022 

Starosta seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatřením č. 12 viz příloha. 
OZ bere na vědomí 

 
05-22/2022 

Starosta seznámil zastupitelé se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Dohalice 
za rok 2021. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
OZ bere na vědomí 

 
06-22/2022 

Starosta předložil zastupitelům obce návrh na vypracování plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací. 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje vypracování plánu financování obnovy vodovodů a 
kanalizací  

 
07-22/2022 

Starosta předložil zastupitelům obce návrh na poplatky za užívání víceúčelového 
hřiště: 
Jednorázový vstup – 200,-Kč/hodina 
Permanentka dohalický občan – 500,-Kč/rok 
Permanentka mimo dohalických – 1 000,-Kč/rok 
Celodenní pronájem – 2 000,-Kč 
Záloha na čip k otevření hřiště – 100,-Kč 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje navržené poplatky za užívání víceúčelového hřiště: 
Jednorázový vstup – 200,-Kč/hodina 
Permanentka dohalický občan – 500,-Kč/rok 
Permanentka mimo dohalických – 1 000,-Kč/rok 
Celodenní pronájem – 2 000,-Kč 
Záloha na čip k otevření hřiště – 100,-Kč 

 
08-22/2022 

Starosta předložil zastupitelům obce návrh na vyhotovení projektové dokumentace na 
místní komunikaci ke hřbitovu 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje vyhotovení projektové dokumentace na místní komunikaci 
ke hřbitovu. 

 
09-22/2022 

Starosta předložil zastupitelům   nabídky na vyhotovení obruby okolo víceúčelového 
hřiště:  
f.Marhould – nabídka ve výši 177 597,-Kč 
p.Dušek – nabídka ve výši 157 400,-Kč 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje objednání vyhotovení obruby okolo víceúčelového hřiště u 
pana Duška 



 
10-22/2022 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na prodloužení smlouvy na správu 
webových stránek obce s firmou INFOHUP Jičín na dva roky za částku 650,-Kč za 
měsíc.  
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje prodloužení smlouvy na správu webových stránek obce 
s firmou INFOHUP Jičín na dva roky za částku 650,-Kč za měsíc. 

 
11-22/2022 

Různé: Starosta informoval: 
- Nabídka na komunikační systém ČESKÁ OBEC 
- Dne 12.5.2022 den otevřených dveří zrekonstruované místní knihovny 
- Informace k pomoci Ukrajině na webových stránkách obce 
- Byla zaměřena obecní cesta k pozemků Jarošových, bude posunuta blíže k hřišti 

 
12-22/2021 

Diskuze:  - p. Strnad vznesl námitky k místní komunikaci ke hřbitovu, je nutná oprava 
Dále uvedl, že nevidí důvod k rekonstrukci márnice a kapličky 
 

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

 
 
V 20:35 ukončil starosta obce veřejné zasedaní. 
 
 
 
Zapsala: Ing. Jolana Miškářová 
 
 
 
 
Starosta obce: František Petřík    Ověřil: Mgr. Terezie Horáková 
        Lucie Brandová 


