Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Damníkov, které se konalo dne
26. září 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Damníkov.
Zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek, Vladimír Hejl,
Karin Koudelková, Luboš Krejčíř, Mgr. Jarmila Krulová, Jiří Machytka a Petr Šembera, DiS.
Omluven: Josef Vodehnal.
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
4. Obecně závazná vyhláška obce Damníkov o nočním klidu.
5. Majetkové záležitosti.
6. Hospodaření obce za ½ 2016.
7. Rozpočtové opatření č. 9/2016.
8. Použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Damníkov
9. Schválení výjimek ZŠ a MŠ Damníkov.
10. Infrastruktura základních škol.
11. Různé.
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 paní Karinu Koudelkovou a Mgr. Jarmilu
Krulovou.
Usnesení č. 1/9/2016
ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Karinu Koudelkovou a Mgr. Jarmilu Krulovou.
8-0-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/9/2016
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
8-0-0
2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/9/2016
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 26. 09. 2016.
8-0-0
3. Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO o činnosti OÚ od posledního zasedání.
ZO bere informace na vědomí.
4. Obecně závazná vyhláška obce Damníkov o nočním klidu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s OZV obce Damníkov č. 2/2016, o nočním klidu.

Usnesení č. 4/9/2016
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Damníkov č. 2/2016, o nočním
klidu.
8-0-0
5. Majetkové záležitosti.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 339/2016 ze dne 26. 7. 2016 paní K.
Vavruškové, bytem K Rozvodně 97, Pardubice, o pronájmu pozemkových parcel č. 498/1,
trvalý travní porost o výměře 927 m2 a č. 498/2, trvalý travní porost o výměře 213 m2 v k. ú.
Damníkov.
Usnesení č. 5/9/2016
ZO projednalo žádost č. j. DAM 339/2016 ze dne 26. 7. 2016 paní K. Vavruškové, bytem
K Rozvodně 97, Pardubice, a schválilo pronájem pozemkových parcel č. 498/1, trvalý travní
porost o výměře 927 m2 a č. 498/2, trvalý travní porost o výměře 213 m2 v k. ú. Damníkov za
cenu 400,-Kč za kalendářní rok obvyklou v daném místě a čase.
8-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 340/2016 ze dne 26. 7. 2016 paní K.
Vavruškové, bytem K Rozvodně 97, Pardubice, o prodeji pozemkové parcely č. 508/2, zahrada
o výměře 225 m2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 6/9/2016
ZO projednalo žádost č. j. DAM 340/2016 ze dne 26. 7. 2016 paní K. Vavruškové, bytem
K Rozvodně 97, Pardubice, a neschválilo prodej pozemkové parcely č. 508/2, zahrada o výměře
225 m2 v k. ú. Damníkov. Vyzvalo zájemce, aby v případě přetrvávajícího zájmu, nechal na
své náklady pozemek zaměřit.
8-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2013824/VB/1 Damníkov, 878/II, p. Stejskal, nové OM, kNN s firmou ČEZ
Distribuce, a.s.
Usnesení č. 7/9/2016
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2013824/VB/1 Damníkov, 878/II, p. Stejskal, nové OM, Knn.
8-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 377/2016 ze dne 22. 8. 2016 pana J.
Stejskala, bytem Damníkov 173, o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 878/6,
trvalý travní porost v k. ú. Damníkov za účelem nové plynovodní přípojky k nemovitosti
č. p. 173 a odkoupení této přípojky společností RWE.
Usnesení č. 8/9/2016
ZO projednalo žádost č. j. DAM 377/2016 ze dne 22. 8. 2016 p. J. Stejskala, bytem Damníkov
173, a schválilo zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 878/6, trvalý travní porost
v k. ú. Damníkov za účelem nové plynovodní přípojky k nemovitosti č. p. 173 za úplatu ve výši
1000,-Kč a odkoupení této přípojky společností RWE.
8-0-0

Starosta pan Blažek seznámil ZO s dražební vyhláškou, kterou se draží nemovitosti na stavební
parcele č. 126/2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 9/9/2016
ZO projednalo a schválilo koupi nemovitosti na stavební parcele č. 126/2 v k. ú. Damníkov.
8-0-0
Usnesení č. 10/9/2016
ZO pověřilo starostu obce Damníkov pana Jiřího Blažka k účasti na elektronické dražbě a činit
podání.
8-0-0
6. Hospodaření obce za ½ 2016.
Paní Švecová seznámila ZO s hospodařením obce za ½ 2016.
ZO bere informace na vědomí.
7. Rozpočtové opatření č. 9/2016.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 9/2016.
Usnesení č. 11/9/2016
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/2016.
8-0-0
8. Použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Damníkov
Ředitelka Mgr. Dagmar Habrmanová seznámila ZO s žádostí použití rezervního fondu ve výši
97 196,82,-Kč na vybavení počítačové učebny, Základní škole a mateřské škole Damníkov.
Usnesení č. 12/9/2016
ZO projednalo a schválilo použití rezervního fondu v roce 2016 ve výši 97 196,82 Kč na
vybavení počítačové učebny Základní škole a mateřské škole Damníkov.
8-0-0
9. Schválení výjimek ZŠ a MŠ Damníkov.
Paní Švecová seznámila ZO s Žádostí o povolení výjimky v počtu žáků pro školní rok
2016/2017 pro Základní školu a mateřskou školu Damníkov.
Usnesení č. 13/9/2016
ZO schválilo Žádost o povolení výjimky v počtu žáků ve školním roce 2016/2017 Základní
škole a mateřské škole Damníkov. Předpokládá se menší počet žáků než je požadovaný počet
žáků – 153 žáků pro 9 tříd.
8-0-0
Paní ředitelka Mgr. Habrmanová seznámila ZO s Žádostí o povolení výjimky na vyšší počet
žáků ve třídě ve školním roce 2016/2017 Základní škole a mateřské škole Damníkov.
Usnesení č. 14/9/2016
ZO schválilo Žádost o povolení výjimky na vyšší počet žáků ve třídě ve školním roce
2016/2017 Základní škole a mateřské škole Damníkov.
8-0-0
10. Infrastruktura základních škol.
Paní ředitelka Mgr. Habrmanová seznámila ZO s možností účasti ve výzvě IROP –
infrastruktura základní škol.
Usnesení č. 15/9/2016
ZO projednalo a neschválilo účast ve výzvě IROP - Infrastruktura základních škol pro
Základní školu a mateřskou školu Damníkov.

8-0-0
11. Různé.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí DSO Lanškrounsko o poskytnutí příspěvku na
nákup defibrilátoru pro HZS Lanškroun.
Usnesení č. 16/9/2016
ZO projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku DSO Lanškrounsko na pořízení defibrilátoru
pro HZS Lanškroun ve výši 2 126,-Kč.
8-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO se Smlouvou o podmínkách provedení stavby č.
S/OM/923/16/MT na akci„ Výstavba nových chodníků Damníkov“ v k. ú. Damníkov mezi
Pardubickým krajem a Obcí Damníkov.
Usnesení č. 17/9/2016
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o podmínkách provedení stavby č. S/OM/923/16/MT na
akci„ Výstavba nových chodníků Damníkov“ v k. ú. Damníkov mezi Pardubickým krajem a
Obcí Damníkov.
8-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. 437/2016 ze dne 26. 9. 2016 paní P. Fišerové a
pana L. Procházky, bytem Damníkov 127, o povolení k položení odpadního potrubí přes obecní
pozemky k vyústění do vodoteče při výstavbě nového rodinného domu.
Usnesení č. 18/9/2016
ZO projednalo žádostí č. j. 437/2016 ze dne 26. 9. 2016 paní P. Fišerové a pana L. Procházky,
bytem Damníkov 127a schválilo položení odpadního potrubí přes obecní pozemky k vyústění
do vodoteče protlakem.
8-0-0
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 19:45.
Ověřovatelé zápisu: Karin Koudelková
Mgr. Jarmila Krulová
Zapsala:Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 29. září 2016

