Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Damníkov konaného dne
27. června 2011 v 18:00 hodin v Základní škole a mateřské škole 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) Projednání přezkoumání hospodaření za rok 2010 a schválení závěrečného
účtu obce Damníkov za rok 2010.
4) Rozpočtová změna č. 3/2011.
5) Převod pozemků z pozemkového fondu na obec.
6) Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
7) Zpráva ředitelky Základní školy a mateřské školy Damníkov Mgr. Dagmar
Habrmanové.
8) 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 Bohuslava Duška a Vladimíra
Hejla.
Usnesení č. 1/6/2011.
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Bohuslava Duška a Vladimíra Hejla.
7-2-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/6/2011.
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
9-0-0
2) Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/6/2011.
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 27.6.2011.
9-0-0
3) Projednání přezkoumání hospodaření za rok 2010 a schválení závěrečného
účtu obce Damníkov za rok 2010.
Paní Věra Švecová seznámila ZO se závěrečným účtem obce Damníkov za rok 2010
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010.
Usnesení č. 4/6/2011.
ZO projednalo závěrečný účet obce Damníkov za rok 2010 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a souhlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad.
9-0-0

4) Rozpočtová změna č. 3/2011.
Paní Věra Švecová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č. 3/2011 ve výši
497.097,-Kč.
Usnesení č. 5/6/2011.
ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2011 ve výši 497.097,-Kč.
9-0-0
5) Převod pozemků z pozemkového fondu na obec.
Starosta pan Blažek informoval ZO o schůzce na Pozemkovém fondu v Chrudimi
ohledně převodu pozemků na obec.
ZO bere informaci na vědomí.
6) Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO o školení na třídění odpadů v Chrudimi, kterého
se zúčastnil 21.6.2011. Obec Damníkov patří mezi obce, které mají dobré výsledky
ve třídění odpadu.
ZO bere informaci na vědomí.
Starosta pan Blažek informoval ZO o nutnosti opravy lávek v obci.
ZO bere informaci na vědomí.
Starosta pan Blažek informoval ZO o plánované opravě a přístavby cesty od mostku
u Holečkových až k novým rodinným domkům.
ZO bere informaci na vědomí.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostmi manželů D., Rudoltice a K., Rudoltice
o poskytnutí příspěvku na zřízení domovní čistírny odpadních vod ve výši 30.000,-Kč.
Usnesení č. 6/6/2011.
ZO schválilo poskytnutí příspěvku na zřízení domovní čistírny odpadních vod ve výši
30.000,-Kč manželům K., Rudoltice a D., Rudoltice do konce roku 2011.
9-0-0
Starosta pan Blažek podal návrh na snížení ceny na prodej čp. 76, stavební parcely
a zahrady na částku 1.350.000,-Kč za rychlé jednání.
Usnesení č. 7/6/2011.
ZO schválilo snížení ceny za prodej domu čp. 76 na k.ú. Damníkov, stp. č. 249,
zastavěná plocha a nádvoří na k.ú. Damníkov o výměře 272 m2 a pp.č. 306, zahrada
na k.ú. Damníkov o výměře 1.304 m2 na cenu 1.350.000,-Kč.
7) Zpráva ředitelky Základní školy a mateřské školy Damníkov Mgr. Dagmar
Habrmanové.
Paní ředitelka Mgr.Dagmar Habrmanová informovala ZO o tom co bude obnášet
rozšíření kapacity mateřské školy od 1.9.2011. ZO si též prohlédli školu, kde jim paní
ředitelka ukázala, jaké bude uspořádání mateřské školy od 1.9.2011.
ZO bere informaci na vědomí.

8) Diskuse.
Paní Karin Koudelková informovala ZO o tom, že na horním konci Damníkova nesvítí
veřejné osvětlení a vznesla požadavek na lavičku u zastávky u Murínových. Pan
starosta Blažek slíbil opravu veřejného osvětlení a stavba lavičky je plánována do
konce roku 2011.
ZO bere informace na vědomí.

Pan starosta Blažek ukončil zasedání ZO ve 20:00 hodin.
Starosta: Jiří Blažek
Ověřovatelé zápisu: Bohuslav Dušek
Vladimír Hejl
Zapsala: Věra Švecová, DiS.
Zápis zapsán dne: 28.června 2011

