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Usnesení: 

Zastupitelé na svém zasedání dne 6.2.2023 schválili: 

 

• Č.j. 01/01/2023 

 Zapisovatelku zasedání paní Michaelu Kotkovou. 
 Hlasování:  pro      6         proti      0         zdržel se hlasování      0    .  

• Č.j. 02/01/2023 
 Ověřovatelé zápisu pana Františka Dolejšího a Bedřišku Josefovou. 
 Hlasování:  pro      6         proti      0         zdržel se hlasování      0    .  

• Č.j. 03/01/2023 
 Program zasedání. 
 Hlasování:  pro      6         proti      0         zdržel se hlasování      0    .  

• Č.j. 04/01/2023 
 Rozpočet obce Dobřenice na rok 2023. 
 Hlasování:  pro      6         proti      0         zdržel se hlasování      0    .  

• Č.j. 05/01/2023 
 Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2023 -2025. 
 Hlasování:  pro      6         proti      0         zdržel se hlasování      0    .  

• Č.j. 06/01/2023 
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2023 s AFK Dobřenice z.s.  
 ve výši 189.900,- Kč. 
 Hlasování:  pro      6         proti      0         zdržel se hlasování      0    .  

• Č.j. 07/01/2023 
Navýšení příspěvku na obědy pro důchodce. 

 Hlasování:  pro      6         proti      0         zdržel se hlasování      0    .  

• Č.j. 08/01/2023 
Nabídku č. 1 na výměnu vchodových dveří u objektu kabin č.p. 167 od společnosti VEKRA 
s.r.o. ve výši 105.300,92 Kč, cena zahrnuje demontáž starých a montáž nových dveří včetně 
zednického zapravení. 

 Hlasování:  pro      6         proti      0         zdržel se hlasování      0    .  

• Č.j. 09/01/2023 
Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce a přístavba prodejny v Dobřenicích“ (prodejna Hruška). 
S projektovou dokumentací k územnímu řízení na stavbu „Rekonstrukce a přístavba prodejny 
v Dobřenicích“ v k.ú. Dobřenice, souhlasí za podmínky že plocha před prodejnou sloužící jako 
parkoviště pro 6 osobních vozidel bude vydlážděna ze žulových kostek a odvodnění plochy 
bude provedeno tak, aby nedocházelo ke stékání dešťových vod na sjezdy na pozemku obce 
Dobřenice napojující parkovací plochu na silnici II/323. 

 Hlasování:  pro      6         proti      0         zdržel se hlasování      0    .  

• Č. j. 10/01/2023 
Dotaz občana obce, kde se nachází hydrogeologický vrt na fotbalovém hřišti a v jaké výši byl 
financován. Zastupitelstvo obce zodpovědělo, kde se hydrogeologický vrt nachází a že slouží 
k zavlažování fotbalového hřiště a finančně se na této realizaci podílela firma Damco a obec 
Dobřenice. 

• Č. j. 11/01/2023 
 Požadavek občana obce na o četnější sekání trávy podél místní komunikace směrem  
 k drůbežárně.  
 Zastupitelé obce berou na vědomí. 
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• Č. j. 12/01/2023 
 Požadavek občana obce na odpadkové koše na psí exkrementy. 
 Zastupitelé obce berou na vědomí. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 6.2.2023 
 

Zapisovatel:  Michaela Kotková  

 

Ověřovatelé: člen zastupitelstva pan František Dolejší  

 člen zastupitelstva paní Bedřiška Josefová  

  

Starosta obce pan Ing. Tomáš Sýkora  

 
 


