Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Damníkov, které se konalo
16. prosince 2011 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Damníkov.
Zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek, Vladimír
Hejl, Karin Koudelková, Jan Koudelka, Libor Motyčka, Josef Suchomel, Petr Šembera, DiS.,
Josef Vodehnal.
Program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2) Schválení programu.
3) Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
4) Schválení rozpočtu na rok 2012.
5) Rozpočtová změna č. 8/2011.
6) Schválení věcného daru ZŠ a navýšení rozpočtu o příspěvek od obce
Luková.
7) 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. 1/12/2011
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Josefa Suchomela a paní Karin Koudelkovou.
7-2-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/12/2011
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
9-0-0
2) Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/12/2011
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 16.12.2011.
9-0-0
3) Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek přivítal pana Procházku, který podal žádost o povolení k zateplení a
rekonstrukci shrnovacích dveří mezi sálem a přísálím v KD Damníkov.
ZO bere informaci na vědomí.
4) Schválení rozpočtu na rok 2012.
Paní Švecová seznámila ZO s návrhem rozpočtu na rok 2012 – příjmy se zapojením roku
2011 ve výši 8.453.000,-Kč a výdaje 8.453.000,-Kč.

Usnesení č. 4/12/2011
ZO schválilo rozpočet na rok 2012 – příjmy: 8.453.300,-Kč se zapojením rozpočtu z roku
2011 ve výši 1.580.000,-Kč a výdaje: 8.453.300,-.
9-0-0
5) Rozpočtová změna č. 8/2011.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č. 8/2011.
Usnesení č. 5/12/2011
ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 8/2011.
9-0-0
6) Schválení věcného daru ZŠ a navýšení rozpočtu o příspěvek od obce Luková.
Starosta pan Blažek a ředitelka Mgr. Dagmar Habrmanová seznámili ZO s příspěvkem od
obce Luková na zřízení druhé třídy v mateřské škole ve výši 41.944,-Kč.
Usnesení č. 6/12/2011
ZO schválilo navýšení rozpočtu ve výši 41.944,-Kč z důvodu zřízení druhé třídy v mateřské
škole Základní školy a mateřské školy Damníkov. Finanční částka byla poskytnuta z rozpočtu
Obce Luková.
9-0-0
Ředitelka Mgr. Dagmar Habrmanová dále seznámila ZO s účelově určeným finančním darem
ve výši 7.000,-Kč, který ZŠ a MŠ obdržela od Lesů České republiky.
Usnesení č. 7/12/2011
ZO schválilo účelově určený finanční dar ve výši 7.000,-Kč Základní škole a mateřské škole
Damníkov, který obdržela od Lesů České rebliky. Sponzorský dar bude použit na úhradu
nákladů na projekt V zelené učebně, učí se nám příjemně.
9-0-0
Ředitelka Mgr. Dagmar Habrmanová dále seznámila ZO s věcným darem ve výši 5.000,-Kč,
který ZŠ a MŠ obdržela od pana L. Mareše – LMD.
Usnesení č. 8/12/2011
ZO schválilo věcný dar (zahradní lavice) ve výši 5.000,-Kč od pana Mareše Luďka – LMD
Základní škole a mateřské škole Damníkov.
9-0-0
7) Diskuse.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádosti pana Tomáše Hejla o poskytnutí příspěvku na
čističku odpadních vod.
Usnesení č. 9/12/2011
ZO schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,-Kč na vybudování čistírny odpadních vod
k novostavbě rodinného domu na p. č. 2114 a 561 v k. ú. Damníkov panu Tomáši Hejlovi.
9-0-0
Pan místostarosta informoval ZO o špatném parkování rodičů dětí ze školy a školky v zatáčce
u školy, protože rodiče tímto brání v provozu na silnici vedle školy.
ZO žádá rodiče o nápravu.
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 18:15.

Ověřovatelé zápisu: Karin Koudelková
Josef Suchomel
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 19. prosince 2011

