Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Damníkov konaného v zasedací
místnosti obecního úřadu 25. 1. 2016 od 18:00 hodin.
Usnesení č. 1/1/2016
ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Mgr. Jarmilu Krulovou a pana Petra Šemberu, DiS..
Usnesení č. 2/1/2016
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 3/1/2016
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 25. 01. 2016.
Usnesení č. 4/1/2016
ZO rozhodlo o tom, že text usnesení č. 5/10/2015, se rozšiřuje o kupující paní P. H., slečny
Š. Š. a V. H.
Usnesení č. 5/1/2016
ZO projednalo žádost č. j. DAM 30/2016 ze dne 19.1.2016 manželů H. a J. S., o zrušení
předkupního práva k pozemku a rozhodlo zrušit předkupní právo věcné k pozemkové parcele
č. 878/11 v k. ú Damníkov ve prospěch manželů H. a J. S..
Usnesení č. 6/1/2016
ZO projednalo žádost č. j. DAM 654/2015 ze dne 21. 12. 2015 pana J. M., bytem
Damníkov 122, o pronájmu pozemkové parcely č. 78, zahrada, a schválilo pacht pozemkové
parcely č. 78, zahrada o výměře 2 277 m2 v k. ú. Damníkov za cenu 200,-Kč za kalendářní rok
obvyklou v daném místě a čase.
Usnesení č. 7/1/2016
ZO schválilo revokaci usnesení č. 5/11/2015 ze dne 27.11.2015 na toto znění.
ZO projednalo a schválilo darovací smlouvu s Lesy České republiky, s. p.. na darování
pozemkové parcely č. 2372/13, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Damníkov o výměře
1 317m2, vzniklou oddělením z pozemkové parcely č. 2372/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 8/1/2016
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Damníkov 505,
p. Procházka – nové OM, knn č. IV – 12-2013077/VB/2.
Usnesení č. 9/1/2016
ZO projednalo žádost č. j. DAM 14/2016 ze dne 7. 1. 2016 firmy GASTRODE s.r.o.,
IČ: 04640047, a schválilo pronájem kiosku včetně mobilního WC a tenisových kurtů na
pozemkové parcele č. 479/1, trvalý travní porost v k. ú. Damníkov za cenu 15 000,-Kč za
kalendářní rok obvyklou v daném místě a čase ve prospěch firmy GASTRODE s.r.o.,
IČ: 04640047.

Usnesení č. 10/1/2016
ZO projednalo žádost č. j. DAM 13/2016 ze dne 7. 1. 2016 firmy GASTRODE s.r.o.,
IČ: 04640047, a schválilo pronájem Pohostinství kulturní dům, č. p. 21 v k. ú. Damníkov za
cenu 3 500,-Kč za kalendářní měsíc obvyklou v daném místě a čase ve prospěch firmy
GASTRODE s.r.o., IČ: 04640047.
Usnesení č. 11/1/2016
ZO projednalo a schválilo použití rezervního fondu v roce 2015 ve výši 42 118,90 Kč na
nákup interaktivní tabule, Základní škole a mateřské škole Damníkov.
Usnesení č. 12/1/2016
ZO projednalo cenou nabídku firmy FOUKANÉ IZOLACE s.r.o. z Chebu a rozhodlo se
nabídku přijmout.
Usnesení č. 13/1/2016
ZO projednalo a neschválilo Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Usnesení č. 14/1/2016
ZO schválilo finanční podporu na zajištění sociální služby pro slečnu A. M. ve výši 7 000,-Kč
ve prospěch Domovu na zámku Bysté.
Usnesení č. 15/1/2016
ZO projednalo stížnost na místě paní J. K. ohledně opakovaného napadnutí její osoby psem
pana K. S. a uložilo panu K. S., zajistit jeho pozemek proti úniku jeho psa na veřejná
prostranství do 31.5.2016.

Jiří Blažek
Starosta obce

Petr Šembera, DiS.
Místostarosta

