Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Damníkov konaného dne
2. května 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) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2) Schválení programu.
3) Schválení snížení kapacity Základní školy a mateřské školy Damníkov pro
základní školu (pro potřeby Pardubického kraje).
4) Prodej pozemků p. p. č. 2480/4 – 34 m2, p. p. č. 2480/5 – 54 m2, p. p. č.
2321/2 13 m2 a p. p. č. 2321/3 13 m2 na k. ú. Damníkov.
5) Investiční záměr na vybudování protipovodňového varovného systému a
bezdrátového rozhlasu z dotačního programu.
6) Schválení nákupu traktoru.
7) Diskuse.
Starosta pan Blažek zahájil zasedání zastupitelstva obce Damníkov a přivítal
přítomné a členy zastupitelstva obce. Poté pan starosta Blažek přistoupil
k projednání prvního bodu dnešního zasedání.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Pan starosta Blažek navrhl ověřovatele zápisu pana Josefa Vodehnala a Bohuslava
Duška.
Usnesení č. 1/5/2011.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Josefa Vodehnala a Bohuslava Duška.
7-2-0
Pan starosta Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/5/2011.
ZO schvaluje zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
9-0-0
2) Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem dnešního jednání.
Usnesení č. 3/5/2011.
ZO schvaluje dnešní program Zastupitelstva obce Damníkov.
9-0-0
3) Schválení snížení kapacity Základní školy a mateřské školy Damníkov pro
základní školu (pro potřeby Pardubického kraje).
Starosta pan Blažek seznámil ZO s nutností snížit kapacitu základní školy z důvodu
navýšení kapacity mateřské školy – neovlivní chod školy.
Usnesení č 4/5/2011.
ZO schvaluje snížení kapacity Základní školy a mateřské školy Damníkov pro
základní školu.
9-0-0

4) Prodej pozemků p. p. č. 2480/4 – 34 m2, p. p. č. 2480/5 – 54 m2, p. p. č.
2321/2 8 m2 a p. p. č. 2321/3 13 m2 na k. ú. Damníkov.
Starosta pan Blažek seznámil ZO se schváleným záměrem prodat p. p. č. 2480/4 –
34 m2, p. p. č. 2480/5 – 54 m2, p. p. č. 2321/2 13 m2 a p. p. č. 2321/3 13 m2 na k. ú.
Damníkov.
Usnesení č. 5/5/2011.
ZO schvaluje prodat p. p. č. 2480/5, vodní plocha na k.ú. Damníkov o výměře 54 m2,
p. p. č. 2321/3, ostatní plocha na k.ú. Damníkov o výměře 13 m2, p. p. č. 2480/4,
vodní plocha na k.ú. Damníkov o výměře 34 m2 a p. p. č. 2321/2, ostatní plocha na
k.ú. Damníkov o výměře 8 m2 za cenu 15,-Kč /m2 obvyklou v daném místě a čase.
9-0-0
5) Investiční záměr na vybudování protipovodňového varovného systému a
bezdrátového rozhlasu z dotačního programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s možností získat dotaci na vybudování
protipovodňového varovného systému a bezdrátového rozhlasu z dotačního
programu.
Usnesení č. 6/5/2011.
ZO schvaluje investiční záměr vybudovat protipovodňový varovný systém a
bezdrátový rozhlas z dotačního programu.
6-2-1
6) Schválení nákupu traktoru.
Pan starosta Blažek informoval ZO o nutnosti nákupu traktoru.
Usnesení č. 7/5/2011.
ZO schvaluje nákup traktoru pro obec Damníkov do výše 330.000,-Kč.
8-1-0
7) Diskuse.
Starosta pan Blažek informoval ZO o opravě střechy kostela a školy.
Zasedání se zúčastnili zástupci bytovky č. p. 83 s připomínkami ohledně lávky u
bytovky, veřejného světla, vyvážení jímky, sekání obecní zahrady kolem bytovky a
rozbité cesty.
Obecní úřad zajistí vyvážení jímky a obyvatelé bytovky č. p. 83 zaplatí
250,-Kč/osobu/rok za vypouštění odpadních vod.
Kolem bytovky jsou obecní pozemky, proto obecní úřad zajistí sekání těchto
pozemků.
Lávka a veřejné osvětlení bude opraveno.
Paní ředitelka Mgr. Dagmar Habrmanová informovala ZO o neustálém nepořádku
kolem školy, který tam tvoří mladí lidé po vyučování.
ZO bere informace na vědomí.

Pan starosta Blažek ukončil zasedání ZO v 19:30 hod.
Starosta: Jiří Blažek
Ověřovatelé zápisu: Josef Vodehnal
Bohuslav Dušek
Zapsala: Věra Švecová, DiS.
Zápis zapsán dne: 4.května 2011

