
    Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

 

ZÁPIS č. 23/2022 

ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice 
datum a čas 25. 4. 2022, od 19:00 do 19:55 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 

 
01-23/2022 

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

 
02-23/2022 

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

 
03-23/2022 

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

 
04-23/2022 

Starosta seznámil zastupitelé obce s rozpočtovým opatřením č. 1/2022 viz příloha. 
OZ bere na vědomí 

 
05-23/2022 

Starosta předložil ke schválení pověření starosty k provedení finanční kontroly ZŠ 
Dohalice. 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje pověření starosty k provedení finanční kontroly ZŠ Dohalice. 

 
06-23/2022 

Starosta předložil zastupitelům obce žádost ZŠ Dohalice o finanční příspěvek na 
školu v přírodě pro děti s trvalým pobytem v obci Dohalice, tj. 12 žáků, celkový náklad 
na jednoho žáka 2 450,-Kč, příspěvek obce 50%, návrh příspěvku 1 225,-Kč, celková 
částka 14 700,-Kč 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje ZŠ Dohalice  finanční příspěvek na školu v přírodě pro děti s 
trvalým pobytem v obci Dohalice, tj. 12 žáků, celkový náklad na jednoho žáka 2 450,-
Kč, příspěvek obce 50%, návrh příspěvku 1 225,-Kč, celková částka 14 700,-Kč 

 
07-23/2022 

Starosta předložil zastupitelům obce návrh smlouvy s SFŽP na dotaci „ Výsadba 
stromů v obci Dohalice“ ve výši 203 450,-Kč 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje uzavření smlouvy s SFŽP na dotaci „„Výsadba stromů v obci 
Dohalice“ ve výši 203 450,-Kč 

 
08-23/2022 

Starosta předložil zastupitelům obce náklady na vícepráce na opravě márnice – 
izolace podlahy, žlaby a svody, posunutí vchodu v celkové výši 70 656,83 Kč 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje náklady na vícepráce na opravu márnice – izolace podlahy, 
žlaby a svody, posunutí vchodu v celkové výši 70 656,83 Kč  

 
09-23/2022 

Starosta předložil zastupitelům obce Smlouvu o nájmu pozemků s Povodím Labe st.p. 
č. 6DHM220xxx na vyústní objekt na pozemku p.č. 895 k.ú. Dohalice ve výši 200,-
Kč/rok 
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků s Povodím Labe st.p. č. 
6DHM220xxx na vyústní objekt na pozemku p.č. 895 k.ú. Dohalice ve výši 200,-Kč/rok 

 
10-23/2022 

Starosta obce předložil zastupitelům obce žádost spolku včelařů Dohalice na 
příspěvek na pravidelnou roční činnost ve výši 5 000,-Kč  
Výsledek hlasování: 5 / 0 /0  
Usnesení: OZ schvaluje poskytnutí spolku včelařů Dohalice na příspěvek na 
pravidelnou roční činnost ve výši 5 000,-Kč  

 
11-23/2022 

Starosta obce předložil zastupitelům obce žádost Linky bezpečí o finanční dar ve výši 
3 000,-Kč 
Výsledek hlasování: 3 / 0 / 2  
Usnesení: OZ schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,-Kč Lince bezpečí 



 
12-23/2022 

Starosta obce předložil zastupitelům obce žádost odlehčovací péče Smiřice Obecní 
zájem z.ú. o finanční dar ve výši 5 000,-Kč 
Výsledek hlasování: 3 / 1 / 1  
Usnesení: OZ schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,-Kč odlehčovací péči 
Smiřice Obecní zájem z.ú  

 
13-23/2022 

Různé: Starosta informoval: 
- Nabídka obecních pozemků k pronájmu 
- Volby do obecního zastupitelstva se konají 23.-24.9.2022, termín ukončení 

podání 19.7.2022 
- Slavnostní otevření hřiště 3.6.2022 – víceboj základních škol, turnaj elévů ve 

fotbale 
- Slet čarodějnic 30.4.2022  
- Noc kostelů 10.6.2022 
- 22.10.2022 zájezd na muzikál do Prahy 

 
14-23/2022 

Diskuze:  - nebyla  

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

 
 
V 19:45 ukončil starosta obce veřejné zasedaní. 
 
 
 
Zapsala: Ing. Jolana Miškářová 
 
 
 
 
Starosta obce: František Petřík    Ověřil: Mgr. Terezie Horáková 
        Milan Kučera 


