Zápis
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Damníkov konaného dne
29. listopadu 2010 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Damníkov.
Jednání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva obce.
Program jednání:
1) Zpráva paní ředitelky Mgr. Dagmar Habrmanové.
2) Informace o činnosti OÚ od posledního zasedání.
3) Rozpočet obce na rok 2011.
4) Výběrové řízení na prohrnování sněhu.
5) RESTAMO CZ s.r.o.
6) Určení termínu schůze finančního a kontrolního výboru.
7) Zvolení inventarizační komise.
8) Ţádosti o veřejné osvětlení.
9) Karel Marvan-pomocné práce.
10) Klubovna pro mládeţ.
11)Diskuse.
Starosta pan Blaţek přivítal přítomné a členy zastupitelstva obce a seznámil je
s programem dnešního zasedání. Přítomní členové ZO program jednání schválili.
Poté pan starosta Blaţek přistoupil k projednání prvního bodu.
1) Zpráva paní ředitelky Mgr. Dagmar Habrmanové.
Starosta pan Blaţek předal slovo paní Mgr. Dagmar Habrmanové k ţádosti o
zaplacení faktury k montáţi zabezpečení na ZŠ Damníkov z důvodu zateplení školy.
ZŠ Damníkov byla nucena z důvodu nových dveří nechat si provést nové
zabezpečení dveří, bohuţel v rozpočtu na rok 2010 nebylo počítáno s tímto výdajem.
Mgr. Dagmar Habrmanová proto poţádala, aby OÚ proplatil danou fakturu ve výši
14.478,-Kč.
ZO po projednání dalo úkol panu starostovi, aby zkusil oslovit firmu Laos a Forentu,
zda by nesníţily cenu faktury.
Usnesení č. 1/11/2010/2.
ZO počtem 9 hlasů odsouhlasilo, ţe OÚ zaplatí fakturu ve výši 14.478,- škole jako
dotaci na neinvestiční provoz na rok 2010.
2) Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
Starosta pan Blaţek seznámil ZO s činností OÚ. Od prosince 2010 má OÚ připojení
internetu zdarma, jelikoţ firma Omega má bezplatně umístěnou anténu na kostele.
ZO bere informaci na vědomí.
ZO projednalo odmontování laviček na autobusových zastávkách.
Usnesení č. 2/11/2010/2.
ZO se usneslo počtem 9 hlasů lavičky na autobusových zastávkách odmontovat.
3) Rozpočet obce na rok 2011.
Starosta pan Blaţek seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2011.
ZO bere informaci na vědomí.
4) Výběrové řízení na prohrnování sněhu.
Starosta pan Blaţek seznámil ZO se 3 nabídkami na prohrnování sněhu – ZOD
Ţichlínek, Jaroslav Marvan a Karel Marvan.

Usnesení č. 3/11/2010/2.
ZO se usneslo počtem 9 hlasů na 1. variantě: Horní konec Damníkova tzn. po stopku
včetně hájenky pan Karel Marvan a od stopky dolů pan Jaroslav Marvan a 2. variantu
případně vyřeší pan starosta Blaţek.
5) RESTAMO CZ s.r.o.
Starosta pan Blaţek seznámil ZO s vícepracemi a málopracemi firmy RESTAMO CZ
s.r.o., která prováděla zateplení ZŠ Damníkov k úhradě navrhované ceny OÚ.
Usnesení č. 4/11/2010/2.
ZO dalo za úkol panu starostovi projednat navrhovanou cenu s panem Šedou –
stavební dozor.
6) Určení termínu schůze finančního a kontrolního výboru.
Starosta pan Blaţek vyzval výbory k určení datu schůze v prosinci 2010.
Kontrolní výbor 20.12.2010 v 17:00.
Finanční výbor 20.12.2010 v 17:15.
ZO bere informaci na vědomí.
7) Zvolení inventarizační komise.
Starosta pan Blaţek vyzval ZO k volbě inventarizační komise.
Usnesení č. 5/11/2010/2.
Předsedou byl zvolen pan Petr Šembera, členové Josef Suchomel, Libor Motyčka a
Věra Švecová.
8) Ţádosti o veřejné osvětlení.
Starosta pan Blaţek seznámil ZO se 2 ţádostmi na vybudování veřejného osvětlení
od manţelů Markových č. p. 13 a Blaţkových č. p. 48.
ZO bere informaci na vědomí.
9)Karel Marvan – pomocné práce.
Starosta pan Blaţek informoval ZO o moţnosti zaměstnání pana Karla Marvana na
pomocné práce (dělnické).
Usnesení č. 6/11/2010/2.
ZO se usneslo uzavřít dohodu na pomocné práce od března 2010.
10) Klubovna pro mládeţ.
Starosta pan Blaţek seznámil ZO s moţností vytvoření prostoru, kde by se mohla
scházet mládeţ. Navrhovanými prostorami jsou místnost v hasičské zbrojnici a
bývalé kabiny na fotbalovém hřišti.
ZO bere informaci na vědomí a navrhuje panu starostovi, aby projednal s mládeţí
bliţší podmínky k bezplatnému propůjčení navrhovaných prostor k trávení volného
času.
Starosta: Jiří Blaţek

Ověřovatelé zápisu: Jan Koudelka
Josef Vodehnal

Zapsala: Věra Švecová

