Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Damníkov konaného dne
29. srpna 2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Damníkov.
Jednání se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek,
Vladimír Hejl, Karin Koudelková, Libor Motyčka, Josef Suchomel, Petr Šembera,
DiS.. Omluveni: Jan Koudelka, Josef Vodehnal.
Program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2) Schválení programu.
3) Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
4) Rozpočtová změna č. 4/2011.
5) Schválení ÚSES.
6) Schválení žádosti o bezplatné převedení parcely č.878/6 (3302 m2) k. ú.
Damníkov z Pozemkového fondu ČR na obec Damníkov.
7) Návrh nového jízdního řádu firmy OREDO.
8) Stavba zastávky na silnici č. I/43 k. ú. Damníkov.
9) Nabídka prodej pozemku č. 389/2 a 927/6 k ú. Damníkov.
10) Sponzorství – kynologové Luková.
11) Kupní smlouva MUDr. Zbyněk Černý a MUDr. Kamila Černá.
12) Příspěvek na dopravu a rozhodčího pro volejbalový oddíl.
13) 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 Josefa Suchomela a paní Karin
Koudelkovou.
Usnesení č. 1/8/2011.
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Josefa Suchomela a paní Karin Koudelkovou.
5-2-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/8/2011.
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
7-0-0
2) Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/8/2011.
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 29.8.2011.
7-0-0
3) Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO o činnosti OÚ během prázdnin – oprava cesty u
Koudelkových k novým domkům, úklid kostela a obce, úklid hasičské zbrojnice,
příprava na nové veřejné osvětlení.
ZO bere informaci na vědomí.

4) Rozpočtová změna č. 4/2011.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č. 4/2011 ve výši 123.200,-Kč.
Usnesení č. 4/8/2011.
ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2011 ve výši 123.200,-Kč.
7-0-0
5) Schválení ÚSES.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s Plánem územního systému ekologické stability
krajiny pro k. ú. Damníkov.
ZO bere informaci na vědomí a vyžádalo si schůzku RNDr. Lea Bureše, který plán
vytvořil.
6) Schválení žádosti o bezplatné převedení parcely č. 878/6 (3302 m2) k. ú.
Damníkov z Pozemkového fondu ČR na obec Damníkov.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí o bezúplatný převod parcely č. 878/6
k. ú. Damníkov z Pozemkového fondu ČR na obec Damníkov.
Usnesení č. 5/8/2011.
ZO schválilo žádost o bezúplatný převod pozemku parcela č. 878/6 (3302 m2) k. ú.
Damníkov z Pozemkového fondu ČR na obec Damníkov.
7-0-0
7) Návrh nového jízdního řádu firmy OREDO.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s návrhem nového jízdního řádu firmy OREDO,
který by měl platit od prosince 2011. Bohužel návrh jízdního řádu zapomněl na
zastávku u Jednoty. Občané obce předali ZO petici, ve které žádají zachování
zastávky u Jednoty. Starosta pan Blažek jede 31.8.2011 na jednání ohledně
navrhovaných jízdních řádů, takže tuto petici ještě s dalšími připomínkami zde
přednese.
ZO bere informaci na vědomí.
8) Stavba zastávky na silnici č. I/43 k. ú. Damníkov.
Starosta pan Blažek seznámil ZO se záměrem zřízení zastávky veřejné linkové
autobusové dopravy na silnici I/43 k. ú. Damníkov (v blízkosti křižovatky u
Hurychových).
Usnesení č. 6/8/2011.
ZO schválilo záměr zřízení zastávky veřejné linkové autobusové dopravy na silnici
I/43 k. ú. Damníkov.
7-0-0
9) Nabídka prodej pozemku č. 389/2 a 927/6 k ú. Damníkov.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s nabídkou ke koupi pozemků parcela č. 389/2 a
927/6, na kterých z části vázne exekuce.
ZO bere informaci na vědomí, a pokud dojde k odlužení, má zájem o koupi těchto
pozemků.
10) Sponzorství – kynologové Luková.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí o sponzorství Základní kynologické
organizace Luková.

Usnesení č. 7/8/2011.
ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.000,-Kč Základní kynologické organizaci Luková.
7-0-0
11) Kupní smlouva MUDr. Zbyněk Černý a MUDr. Kamila Černá.
Starosta pan Blažek informoval ZO o nutnosti schválení zástavního práva na dům
č.p. 76 na stavební parcele č. 249, ke stavební parcele č. 249 a pozemkové parcele
č. 306-zahrada v k. ú. Damníkov ve prospěch banky, která kupujícím manželům
MUDr. Zbyňkovi Černému a MUDr. Kamile Černé poskytne úvěr na zaplacení kupní
ceny předmětných nemovitostí.
Usnesení č. 8/8/2011.
ZO zrušilo usnesení č. 1/3/2011.
7-0-0
Usnesení č. 9/8/2011.
ZO schválilo zřízení zástavního práva na dům č.p. 76 na stavební parcele č. 249, ke
stavební parcele č. 249 a pozemkové parcele č. 306-zahrada v k. ú. Damníkov ve
prospěch banky, která kupujícím manželům MUDr. Zbyňkovi Černému a MUDr.
Kamile Černé poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí.
7-0-0
12) Příspěvek na dopravu a rozhodčího pro volejbalový oddíl.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s návrhem na poskytnutí příspěvku na dopravu a
rozhodčího pro volejbalový oddíl TJ Sokol Damníkov.
Usnesení č. 10/8/2011.
ZO schválilo poskytnutí příspěvku na dopravu ve výši 5,-Kč/1km a na rozhodčího do
výše 500,-Kč pro volejbalový oddíl TJ Sokol Damníkov.
7-0-0
13) Diskuse.
Paní Karin Koudelková poděkovala za poskytnutí daru od Mysliveckého sdružení
Damníkov na dětský den 20.8.2011.
V pondělí 4.9.2011 proběhne svoz oranžových pytlů na tetra-pak. Pytle občané
donesou ke kontejnerům na plas a sklo, které obec odveze.
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 19:45 hod.
Starosta: Jiří Blažek
Ověřovatelé zápisu: Josef Suchomel
Karin Koudelková
Zapsala: Věra Švecová, DiS.
Zápis zapsán dne: 30. srpna 2011

