Zápis
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Damníkov konaného dne
31. ledna 2011 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Damníkov.
Jednání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva obce. Omluven Jan Koudelka.
Program jednání:
1) Budování cyklostezky Lanškroun – Česká Třebová – zpráva společnosti
REDEA.
2) Stavba bioplynové elektrárny v k. ú. Damníkov – ZOD Ţichlínek.
3) Informace o činnosti OÚ od posledního zasedání.
4) Výsledky inventury za rok 2010.
5) Povodňový plán.
6) 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) Budování cyklostezky Lanškroun – Česká Třebová – zpráva společnosti
REDEA.
Starosta pan Blaţek přivítal pana Zemana ze společnosti REDEA a předal mu slovo.
Pan Zeman seznámil ZO s plánovanou stavbou cyklostezky z Lanškrouna do České
Třebové vedoucí přes Rudoltice, Třebovice a Rybník.
Starosta pan Blaţek podal návrh na schválení příspěvku na stavbu cyklostezky pro
rok 2011 ve výši 596.258,-Kč.
Usnesení č. 1/1/2011.
ZO projednalo a neschválilo příspěvek ve výši 596.258,-Kč.
2) Stavba bioplynové elektrárny v k. ú. Damníkov – ZOD Ţichlínek.
Starosta pan Blaţek informoval ZO s plánovanou (vizí) stavbou bioplynové elektrárny
v k. ú. Damníkov ZOD Ţichlínkem v oblasti ústavu v Anenské Studánce.
Starosta pan Blaţek podal návrh, zda obec Damníkov přistoupí k vytvoření
společnosti s r.o. s ZOD Ţichlínkem, kterému by pak umoţnila podat ţádost o dotaci
na stavbu bioplynové elektrárny.
Usnesení č. 2/1/2011.
ZO projednalo a usneslo, ţe společnost s r.o. s ZOD Ţichlínkem neuzavře.
3) Informace o činnosti OÚ od posledního zasedání.
Starosta pan Blaţek seznámil ZO s novou fakturou firmy RESTAMO CZ Jeseník ve
výši 162.210,- Kč na vícepráce při zateplení školy, které stavební dozor aţ na
výjimky neodsouhlasil (nenárokové).
Starosta pan Blaţek podal návrh na proplacení jen 3.100,-Kč z faktury ve výši
162.210,-Kč od firmy RESTAMO CZ (Jedná se o vstupní dveře).
Usnesení č. 3/1/2011.
ZO projednalo a schválilo návrh na proplacení 3.100,-Kč.
4) Výsledky inventury za rok 2010.
Paní Švecová seznámila ZO s inventurou za rok 2010.
ZO bere informaci na vědomí.

5) Povodňový plán.
Starosta pan Blaţek seznámil ZO s novým povodňovým plánem obce Damníkov.
Usnesení č. 4/1/2011.
ZO projednalo a schválilo povodňový plán obce Damníkov.
6) Diskuse.
Starosta pan Blaţek navrhl okruh prací, o které se jednotliví ZO budou starat: Karin
Koudelková – kultura, Libor Motyčka – zeleň, Bohuslav Dušek – sběrný dvůr,
Vladimír Hejl – kontajnéry na odpad, Josef Suchomel – čističky odpadních vod, Josef
Vodehnal – hřbitov a Jan Koudelka – zastávky a lávky.
Paní Švecová podala návrh na proplácení 70% z částky faktury za soukromý telefon
starosty pan Jiřího Blaţka maximálně 2.500,-Kč za měsíc pouţívaného téţ pro
obecní účely.
Usnesení č. 5/1/2011.
ZO projednalo a schválilo návrh na proplácení faktury ze soukromého telefonu pana
starosty Blaţka ve výši 70% maximálně 2.500,-Kč měsíčně pouţívaného téţ pro
obecní účely z rozpočtu obce.

Starosta: Jiří Blaţek
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