
ZÁPIS A USNESENÍ 
Č. 24/2021  

 
 

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 9. února 2021 od 19.00 
hodin  v zasedací místnosti Obecního domu. 
 

Přítomni: Členové OZ: p. Milan Jícha, Petr Drábek, Alena Machková, Bedřich 
                                            Bezděčný, Ladislav Vrbský, Ilona Ferešová , Mgr.Jiří                
                                            Březina, Pavlína Bohatá 
Omluven: p. M. Vízek   
                           
A/ Úvod 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zasedání zahájil starosta obce pan Milan Jícha a oznámil, že podle počtu přítomných je 
zasedání zastupitelstva obce (dále jen OZ) usnášeníschopné. Přítomni byli seznámeni 
s návrhem programu zasedání, který je součástí zápisu. 
 
B/ VOLBA OVEŘOVATELU ZÁPISU 

Starosta navrhuje ověřovatele zápisu paní Ilonu Ferešovou  a pana Bedřicha Bezděčného. 
 
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovatele zápisu paní Ilonu Ferešovou  a pana Bedřicha Bezděčného 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno. 
 

C) NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

 
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly.  
Na základě návrhu pana  Milana Jíchy  – starosty obce byl program zasedání dále doplněn o 
bod – Schválení záměru obce prodej pozemku p. č. 643/8 o výměře 398 m2. 
 
 
NÁVRH PROGRAMU: 1) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) 
                                            a zapisovatele, schválení programu 
                                       2) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě IV-12-6026943/1 
                                       3) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě č.IE-12-6010624/VB1 
                                       4) Schválení Smlouvy o dílo 03/21 Halko, s.r.o. Nová Ves-výběrové 
                                           řízení akce-  Oprava povrchů místních komunikací Dobřichov 
                                       5) Rozpočtové opatření č. 1 
                                       6) Schválení podání žádosti o dotaci lokalita „Malé Noviny“ - 2    
                                       7) Schválení záměru obce Dobřichov – prodej pozemku p.č. 643/8 
                                       8) Různé -  diskuze 
                                        
                                       
 
                                      
       



                                     
Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno 
 
 

D) PROGRAM ZASEDÁNÍ 

 
 
 

2) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IV-12-6026943/1 
 
OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby IV-12-6026943/1 Dobřichov -kNN, č.parc. 730 mezi obcí Dobřichov, IČO 00235342 
Dobřichov 206, 289 11 a ČEZ Distribucí,a.s. IČ 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02 
 
Návrh usnesení: č. : 3 ZO schvaluje  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene IV-12-6026943/1 mezi obcí Dobřichov a ČEZ Distribucí, a.s. Děčín-Podmokly 
874/8 
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

3) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IE-12- 6010624/VB1 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010621/VB1 mezi vlastníkem obcí Dobřichov, IČO 
00235342, Dobřichov 206, 289 11  a ČEZ Distribuce, as. IČ 24729035, Děčín, Děčín IV. – 
Podmokly, Teplická 874/4, 405 02.                   
  
Návrh usnesení: č. : 4 ZO schvaluje  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010624/VB1  
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

4) Schválení Smlouvy o dílo 03/21 Halko, s.r.o. Nová Ves-výběrové řízení 
Akce -   Oprava povrchů místních komunikací Dobřichov 

 
Při výběrovém řízení na akci Oprava povrchů místních komunikací byla vybrána firma 
HALKO stavební společnost, s.r.o. Nová Ves I., Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2. 
Obecní zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Dobřichov a firmou 
HALKO,s.r.o. č. 03/21 
 

Návrh usnesení: č. : 5 ZO schvaluje vybrání firmy HALKO,s.r.o. Nová Ves a Smlouvu o dílo 
mezi obcí Dobřichov a fi HALKO, s.r.o. č.03/21 na akci Oprava povrchů místních komunikací  



5) Rozpočtové opatření č. 1 
 

Starosta informoval zastupitelé OÚ o rozpočtovém opatření č. 1/2021. Nebyly vzneseny 
námitky či připomínky. RO č. 1/2021 bylo schváleno. 
RO č.1/2021 je součástí účetnictví 2021. 
 
 
Návrh usnesení: č. : 6 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021  
Hlasování : 8  pro, 0 proti, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 
 
 

6) Schválení podání žádosti o dotaci na zasíťování lokality Malé Noviny - 2 
 
Starosta seznámil zastupitelé s novým návrhem podání žádosti o dotaci na zasíťování nově 
vzniklých parcel, neboť se změnily parametry a podmínky. Znovu tedy  OZ pověřuje starostu 
podáním žádosti nové žádosti o dotaci. 
 
Návrh usnesení: č. :7 ZO schvaluje nové  podání žádosti o dotaci na zasíťování nově vzniklých 
parcel v lokalitě Malé Noviny- 2 z důvodu změněných parametrů a podmínek. Pověřuje 
starostu vyřízením nové žádosti o dotaci. 
Hlasování : 8  pro, 0 proti, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 
 
 

7) Schválení záměru obce Dobřichov – prodej pozemku p. č. 643/8 v k.ú. Dobřichov 
 
Obec Dobřichov vyvěsila Záměr prodeje pozemku p. č. 643/8 o výměře 398 m2 v k. ú. 
Dobřichov. 
Obecní zastupitelstvo schvaluje vyvěšený Záměr, který se týká prodeje pozemku p. č. 643/8 
v k. ú. Dobřichov o výměře 398 m2. 
 

 
Návrh usnesení: č. :8 ZO schvaluje  Záměr obce Dobřichov prodeje pozemku p. č. 643/8 o 
výměře 398 m2 v k. ú. Dobřichov 
Hlasování : 8  pro, 0 proti, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 
 
 
Starosta Milan Jícha konstatoval, že program dnešního řádného jednání obecního 
zastupitelstva byl vyčerpán a vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny dotazy ani 
připomínky, prohlásil ve 20. 30 hod.  zasedání za ukončené. 

 
V Dobřichově dne 10. 02 .2021                                                     Starosta obce: Milan Jícha 
 
Zápis ověřili: Ilona Ferešová ………………….. 
                          BedřichBezděčný ………………….                  

 
 



              
 
 
 
 
 


