Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Damníkov, které se konalo dne
22. červenec 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Damníkov.
Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek, Vladimír Hejl,
Luboš Krejčíř, Mgr. Jarmila Krulová, Jiří Machytka.
Omluven: Karin Koudelková, Vladimír Hejl, Petr Šembera, DiS.
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Schválení Územního plánu obce Damníkov.
4. Projednání příspěvku na realizaci společných zařízení v k. ú. Damníkov.
5. Majetkové záležitosti.
Starosta pan Blažek zahájil zasedání Zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) Damníkov a přivítal
přítomné a členy zastupitelstva obce. Poté starosta pan Blažek přistoupil k projednání prvního
bodu zasedání.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starosta pan Blažek navrhl ověřovatele zápisu pana Jiřího Machytku a pana Bohuslava Duška
Usnesení č. 1/7/2016
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Jiřího Machytku a pana Bohuslava Duška
6-0-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/7/2016
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
6-0-0
2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/7/2016
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 22. 07. 2016.
6-0-0
3. Schválení Územního plánu obce Damníkov.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s hotovým Územním plánem obce Damníkov a veřejnou
vyhláškou oznamující vydání opatření obecné povahy, kterou se schvaluje územní plán obce.
Usnesení č. 4/7/2016
Zastupitelstvo obce Damníkov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále
jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, ustanovení § 171
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává pro
katastrální území Damníkov Územní plán Damníkov formou opatření obecné povahy, které
je přílohou tohoto usnesení.
5-0-1

4. Projednání příspěvku na realizaci společných zařízení v k. ú. Damníkov.
Starosta pan Blažek informoval ZO o tom, že Obec Damníkov se bude muset finančně podílet
na realizaci společných zařízení v k. ú. Damníkov, která jsou mimo obvod pozemkové úpravy.
Usnesení č. 5/7/2016
ZO bere na vědomí přípravu podání žádosti o dotaci na realizaci společných zařízení v k.ú.
Damníkov Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Ústí nad Orlicí. Dále ZO bere na vědomí,
že státní pozemkový úřad nemůže realizovat stavbu mimo obvod pozemkové úpravy a souhlasí
s tím, že stavební objekty 301 a 302 u cesty C4 (odvodnění) nebudou předmětem žádosti o
dotaci a bude je financovat Obec Damníkov ze svého rozpočtu. Zároveň pověřuje starostu obce
k jednání s pobočkou Ústí nad Orlicí a zhotovitelem stavby a k uzavření příslušné smlouvy.
6-0-0
5. Majetkové záležitosti.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí obce č. j. DAM 330/2016 o bezúplatný převod p. p.
č. 1566/1, 5100, 1563, 1560/1, 560 a část p. p. č. 5226 v k. ú. Damníkov zemědělského
pozemku podle §7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 6/7/2016
ZO projednalo a schválilo žádost obce č. j. DAM /2016 o bezúplatný převod p. p. č. 1566/1,
5100, 1563, 1560/1, 560 a část p. p. č. 5226 v k. ú. Damníkov zemědělského pozemku podle
§7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6-0-0
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 16:15.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Machytka
Bohuslav Dušek
Zapsala:Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 22. července 2016

