Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Damníkov konaného dne
12. dubna 2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Damníkov.
Jednání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek,
Vladimír Hejl, Jan Koudelka, Karin Koudelková, Libor Motyčka, Josef Suchomel, Petr
Šembera, DiS., Josef Vodehnal.
Program jednání:
1) Navýšení počtu zaměstnanců dělnické profese obecního úřadu Damníkov.
2) Zeleň v obci Damníkov.
3) Prodej pozemků p. č. 2255/8 a p. č. 2574 v k. ú. Damníkov.
4) Pronájem pozemků p. č. 1646/1 v k. ú. Damníkov.
5) Bezdrátový rozhlas.
6) Ostatní.
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) Navýšení počtu zaměstnanců dělnické profese obecního úřadu Damníkov.
Starosta pan Blažek seznámil ZO o možnosti a výhodách navýšení počtu
zaměstnanců dělnické profese obecního úřadu Damníkov.
Usnesení č. 1/4/2011
ZO schvaluje navýšení počtu zaměstnanců dělnické profese zařazeného do
obecního úřadu Damníkov od 2.5.2011.
9-0-0
Pan starosta Blažek navrhl výběrovou komisi – předseda Petr Šembera, DiS. a členy
Karin Koudelková a Jan Koudelka.
Usnesení č. 2/4/2011
ZO schvaluje výběrovou komisi v tomto složení: Předseda Petr Šembera, DiS., člen
Karin Koudelková a člen Jan Koudelka. Zároveň jí ukládá vybrat s potenciálních
uchazečů vhodného kandidáta.
6-3-0
2) Zeleň v obci.
Starosta pan Blažek seznámil ZO se zelení v obci Damníkov. ZO dalo za úkol panu
starostovi Blažkovi zjistit, jak je s projektem fary. Pokud by se vysázela zeleň kolem
fary, aby to nebyla v budoucnu zbytečná investice.
Usnesení č. 3/4/2011
ZO schvaluje nákup sazenic na výsadbu na návsi, u fary, na hřbitově a u základní
školy ve výši 60.136,-Kč.
9-0-0
3) Prodej pozemků p. č. 2255/8 a p. č. 2574 v k. ú. Damníkov.
Starosta pan Blažek seznámil ZO se schváleným záměrem prodat pozemky p. č.
2255/8 o výměře 181 m2 a p. č. 2574 o výměře 54 m2 v k. ú. Damníkov.

Usnesení č. 4/4/2011
ZO schvaluje prodat pozemky p. č. 2255/8, ostatní plocha v k.ú. Damníkov o výměře
181 m2 za cenu obvyklou v daném místě a čase ve výši 15,-Kč/m2 a pozemek p.č.
2574, ostatní plocha v k.ú. Damníkov o výměře 54 m2 za cenu obvyklou v daném
místě a čase ve výši 15,-Kč/m2.
8-1-0
4) Pronájem pozemků p. č. 1646/1 v k. ú. Damníkov.
Starosta pan Blažek seznámil ZO se schváleným záměrem pronajmout p. č. 1646/1 o
výměře 669 m2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 5/4/2011
ZO schvaluje pronajmout pozemek p. č. 1646/1, zahrada v k. ú. Damníkov o výměře
669 m2. Cena pronájmu nájemcem činí 200,-Kč/rok.
9-0-0
5) Bezdrátový rozhlas.
Starosta pan Blažek informoval ZO o schůzce v obci Luková, kde se zúčastnil sezení
s firmou, která se zabývá bezdrátovým rozhlasem pro obce s možností dotace.
ZO projednalo a dalo za úkol panu starostovi Blažkovi zjistit bližší informace –
náklady na údržbu, servis.
6) Ostatní.
Pan starosta Blažek informoval ZO o rozbité střeše kostela a nahlášení škodné
události pojišťovně. Střecha bude pravděpodobně spravena do konce týdne.
ZO bere informaci na vědomí.
Pan starosta Blažek ukončil zasedání ZO v 19:15 hod.
Starosta: Jiří Blažek
Ověřovatelé zápisu: Josef Suchomel
Karin Koudelková
Zapsala: Věra Švecová, DiS.
Zápis zapsán dne: 13.4.2011

