Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Damníkov, které se konalo
2. listopadu 2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Damníkov.
Zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek,
Vladimír Hejl, Karin Koudelková, Libor Motyčka, Josef Suchomel, Petr Šembera,
DiS., Josef Vodehnal. Omluven: Jan Koudelka.
Program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2) Schválení programu.
3) Ing. Miroslav Kodytek – zpráva od projektanta pozemkových úprav.
4) Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
5) Základní škola – informace o úspoře elektrické energie.
6) Nabídka koupě garáže u č. p. 25.
7) Schválení použití rezervního fondu základní školy.
8) Schválení ceníku služeb.
9) Rozpočtová změna č. 6/2011 a rozpočtový výhled.
10) Vlastnictví bývalého drážního tělesa – cyklostezka.
11) Žádost p. Luboše Procházky – stavba oplocení u KD.
12) Žádost Orlicko-ústecké nemocnice o poskytnutí finančního příspěvku.
13) Věcné břemeno Koudelkovi.
14) Diskuse.
Starosta pan Blažek zahájil zasedání Zastupitelstva obce Damníkov a přivítal
přítomné a členy zastupitelstva obce. Poté starosta pan Blažek přistoupil
k projednání prvního bodu dnešního zasedání.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starosta pan Blažek navrhl ověřovatele zápisu pana Petra Šemberu, DiS. a pana
Josefa Vodehnala.
Usnesení č. 1/11/2011.
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Petra Šemberu, DiS. a pana Josefa
Vodehnala.
6-2-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/11/2011.
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
8-0-0
2) Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/11/2011.
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 02.11.2011.
8-0-0

3) Ing. Miroslav Kodytek – zpráva od projektanta pozemkových úprav.
Starosta pan Blažek přivítal Ing. Miroslava Kodytka. Ing. Miroslav Kodytek seznámil
ZO s chystanými pozemkovými úpravami.
ZO bere informaci na vědomí.
4) Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO o činnosti OÚ od posledního zasedání – o kácení
dřeva, o budování veřejného osvětlení.
ZO bere informaci na vědomí.
5) Základní škola – informace o úspoře elektrické energie.
Starosta pan Blažek informoval ZO o úspoře elektrické energie po vyúčtování na
základní škole, ke které došlo díky zateplení.
ZO bere informaci na vědomí.
6) Nabídka koupě garáže u č. p. 25.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s nabídkou koupě garáže u č. p. 25 – základní
školy.
Usnesení č. 4/11/2011.
ZO schválilo koupi garáže včetně stavební parcely č. 340 o výměře 25m2 za cenu
50.000,-Kč s tím, že ke koupi dojde až v roce 2012.
8-0-0
7) Schválení použití rezervního fondu základní školy.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí základní školy o použití rezervního fondu.
Usnesení č. 5/11/2011.
ZO schválilo použití rezervního fondu ve výši 37.020,-Kč na vybavení nově zřízené
učebny mateřské školy Základní škole a mateřské škole Damníkov.
8-0-0
8) Schválení ceníku služeb.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s Ceníkem služeb obce Damníkov.
Usnesení č. 6/11/2011.
ZO schválilo Ceník služeb obce Damníkov účinného od 03.11.2011.
8-0-0
9) Rozpočtová změna č. 6/2011 a rozpočtový výhled.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č. 6/2011.
Usnesení č. 7/11/2011.
ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2011 – přesun výdajů a příjmů v rámci rozpočtu
a kapitol.
8-0-0
Paní Švecová seznámila ZO s Rozpočtovým výhledem obce Damníkov pro léta
2011-2015.
Usnesení č. 8/11/2011.
ZO schválilo Rozpočtový výhled obce Damníkov pro léta 2011-2015.
8-0-0

10) Vlastnictví bývalého drážního tělesa – cyklostezka.
Starosta pan Blažek informoval ZO o budování cyklostezky z Lanškrouna do
Damníkova a o možnosti získat do vlastnictví bývalé drážní těleso, které je možné
získat v rámci pozemkových úprav.
Usnesení č. 9/11/2011.
ZO schválilo nepřevzetí bývalého drážního tělesa v k. ú. Damníkov do vlastnictví
obce Damníkov.
8-0-0
11) Žádost p. Luboše Procházky – stavba oplocení u KD.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí p. Luboše Procházky na vybudování
plotu u kulturního domu.
Usnesení č. 10/11/2011.
ZO schválilo žádost p. Luboše Procházky, kterou mu povoluje stavbu oplocení na
p. p. č. 479/1 v k. ú. Damníkov dle kritéria obce.
8-0-0
12) Žádost Orlicko-ústecké nemocnice o poskytnutí finančního příspěvku.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí Orlicko-ústecké nemocnice o poskytnutí
finančního příspěvku.
Usnesení č. 11/11/2011.
ZO schválilo žádost Orlicko-ústecké nemocnice poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 1.000,-Kč.
8-0-0
13) Věcné břemeno Koudelkovi.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí p. Jana Koudelky o zřízení věcného
břemene na p. p. č. 2392/1 a 366/2 na k. ú. Damníkov z důvodu výstavby
elektrického vedení.
Usnesení č. 12/11/2011.
ZO schválilo zřízení věcného břemene na p. p. č. 2392/1 a 366/2 na k. ú. Damníkov,
které jsou ve vlastnictví obce Damníkov pro p. Jana Koudelku, Damníkov 188.
8-0-0
14) Diskuse.
Pan Petr Šembera, DiS. informoval ZO o situaci čističky odpadních vod u základní
školy.
Pan Josef Vodehnal informoval ZO o situaci s chystanými jízdními řády od prosince
2011.
Paní ředitelka Mgr. Dagmar Habrmanová informovala ZO o kontrole na základní
škole, která proběhla bez výhrad.
ZO bere informace na vědomí.
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO ve 20:45.
Ověřovatelé zápisu: Petr Šembera, DiS.
Josef Vodehnal
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 4. listopadu 2011

