Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Damníkov konaného dne
28. března 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Damníkov.
Jednání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Oušek,
Vladimír Hejl, Jan Koudelka, Karin Koudelková, Libor Motyčka, Petr Šembera, OiS.,
Josef Vodehnal. Omluven Josef Suchomel.
Program jednání:
1) Informace o činnosti OÚ od posledního zasedání.
2) Prodej domu čp. 76 a přilehlého pozemku na k.ú. Oamníkov.
3) Záměry prodat parcelu č. 2255/8 a 2574, pronajmout parcelu č. 1646/1,
směnit parcelu č. 2318 za část parcely č. 282 a prodat parcely č. 2480/5,
2321/3,2480/4 a 2321/2.
4) Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ.
5) Rozpočtová změna č. 1/2011 a rozpočtové opatření č. 10007.
6) Výstavba bioplynové stanice ZOO Žichlínek.
7) Žádosti Základní školy a mateřské školy Oamníkov o změnu kapacity
mateřské školy a počtu žáků na školní rok 2011/2012.
8) Žádost občanů o vyřešení dopravní situace.
9) Zpráva o mechanizaci obce Oamníkov.
10) Diskuse.
Starosta pan Blažek přivítal přítomné a členy zastupitelstva obce a seznámil je
s programem dnešního zasedání. Přítomní členové ZO program jednání schválili.
Poté pan starosta Blažek přistoupil k projednání prvního bodu.
1) Informace o činnosti OÚ od posledního zasedání.
a) Nové smlouvy na VPP - úřad práce.
b) Starosta pan Blažek informoval ZO o dni malých obcí, který se konal 3.3.2011 ve
Vyškově.
ZO bere informaci na vědomí.
2) Prodej domu čp. 76 a přilehlého pozemku na k.ú. Oamníkov.
Starosta pan Blažek seznámil ZO se znaleckým odhadem pana Pětníka z České
Třebové na prodej domu čp. 76 a přilehlého pozemku.
Usnesení č. 1/3/2011
ZO schvaluje prodej domu čp. 76 na k.ú. Oamníkov, stp. č. 249, zastavěná plocha a
nádvoří na k.ú. Oamníkov o výměře 272 m2 a pp.č. 306, zahrada na k.ú. Oamníkov o
výměře 1.304 m2 za cenu obvyklou - současný stav 1.400.000,-Kč.
7-1-0
3) Záměry prodat parcelu č. 2255/8 a 2574, pronajmout parcelu č. 1646/1,
směnit parcelu č. 2318 za část parcely č. 282 a prodat parcely č. 2480/5,
2321/3, 2480/4 a 2321/2.
Starosta pan Blažek informoval ZO se záměry prodat, pronajmout a směnit obecní
pozemky.
Usnesení č. 2/3/2011
ZO schvaluje záměr prodat pp.č. 2255/8, ostatní plocha na k.ú. Oamníkov o výměře
181 m2 a pp.č. 2574, ostatní plocha na k.ú. Oamníkov o výměře 54 m2.
8-0-0

Usnesení č. 3/3/2011
ZO schvaluje záměr pronajmout pp.č. 1646/1, zahrada na k.ú. Damníkov o výměře
669 m2. Navrhovaná cena pronájmu nájemcem činí 200,-Kč/rok.
8-0-0
Usnesení č. 4/3/2011
ZO schvaluje záměr směnit pp.č. 2318, ostatní plocha na k.ú. Damníkov o výměře
11 m2 manželů H., Rybník za část pp.č. 282, zahrada na k.ú. Damníkov o výměře
32 m2 Obce Damníkov.
8-0-0
Usnesení č. 5/3/2011
ZO schvaluje záměr prodat pp.č. 2480/5, vodní plocha na k.ú. Damníkov o výměře
54 m2, pp.č. 2321/3, ostatní plocha na k.ú. Damníkov o výměře 13 m2, pp.č. 2480/4,
vodní plocha na k.ú. Damníkov o výměře 34 m2 a pp.č. 2321/2, ostatní plocha na
k.ú. Damníkov o výměře 8 m2.
8-0-0
4) Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ.
Starosta pan Blažek informoval ZO se zřízením věcného břemene s firmou ČEZ na
pp. č. 575/10, 2257/15 a 2281/1 dle geometrického plánu č. 344-488/2009 na k.ú.
Damníkov.
Usnesení č. 6/3/2011
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ pp.č. 575/10,2257/15,
2281/1 dle geometrického plánu č. 344-488/2009 na k.ú. Damníkov.
8-0-0
5) Rozpočtová změna č. 1/2011 a rozpočtové opatření č. 10007.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č. 1/2011ve výši 97.397,-Kč a
rozpočtovým opatřením č. 10007.
Usnesení č. 7/3/2011
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2011 ve výši 97.397,-Kč a rozpočtové opatření
č. 10007 (dotace na sčítání lidu).
8-0-0
6) Výstavba bioplynové stanice ZOO Žichlínek.
Starosta pna Blažek seznámil ZO s žádosti ZOO Žichlínek s plánovanou výstavbou
bioplynové stanice na k.ú. Damníkov.
Usnesení č. 8/3/2011
ZO dalo za úkol panu starostovi zjistit bližší informace ohledně bioplynové elektrárny.
Schválení se odkládá.
8-0-0
7) Žádosti Základní školy a mateřské školy Damníkov o změnu kapacity
mateřské školy a počtu žáků na školní rok 2011/2012.
Starosta pan Blažek informoval ZO s možností navýšení kapacity počtu dětí
v mateřské škole Damníkov, kterou by navštěvovaly též děti z obce Luková a
s náklady tím spojenými. Dále s žádostí o udělení výjimky počtu dělí v mateřské
škole.

Usnesení Č. 9/3/2011
ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Damníkov navýšení kapacity počtu
děti v mateřské škole od 1.9.2011.
8-0-0
Usnesení Č. 10/3/2011
ZO schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy Damníkov o povolení výjimkyvyšší počet dětí v mateřské škole od 1.9.2011.
8-0-0

Starosta pan Blažek informoval ZO s žádostí o
Základní škole a mateřské škole Damníkov pro
Usnesení Č. 11/3/2011
ZO schvaluje žádost Základní školy a mateřské
snížení počtu žáků ve školním roce 2011/2012
8-0-0

udělení výjimky snížení počtu žáků na
školní rok 2011/2012.
školy Damníkov o povolení výjimky
nežje požadovaných 119 pro 7 tříd.

8) Žádost občanů o vyřešení dopravní situace.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí občanů o odstranění stromků u čp. 138.
Starosta pan Blažek bude danou stížnost řešit s příslušnými orgány.
ZO bere informaci na vědomí.
9) Zpráva o mechanizaci obce Damníkov.
Místostarosta pan Šembera informoval ZO s možností nákupu traktoru pro obec
Damníkov.
Usnesení Č. 12/3/2011
ZO schvaluje nákup zahradního traktoru v ceně do 115.000,-Kč včetně DPH.
8-0-0
10) Diskuse.
Starosta pan Blažek informoval ZO s vyklizením obecních prostor pana J.S., Opatov
a pana P.P., Damníkov.
Starosta pan Blažek informoval ZO s plánovanou schůzkou s Ing. Dokoupilovou
z Pozemkového úřadu a projektantem RNDr. Burešem.
Paní ředitelka Mgr. Dagmar Habrmanová informovala ZO o činnosti a chystaných
akcích Základní školy a mateřské školy Damníkov.
ZO bere informace na vědomí.
Pan starosta Blažek ukončil zasedání ve 20.50 hod.
Starosta: Jiří Blažek
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Ověřovatelé zápisu: Josef Vodehnal
Jan Koudelka
Zapsala: Věra Švecová, DiS.
Zápis zapsán dne: 30.3.2011

