Obec Damníkov
Damníkov č. p. 9, 561 23
tel.: 465 394 113
e-mail:damnikov@ow.cz
ID datové schránky: ivxb4c6

Vaše č.j:
Ze dne:
Naše č.j: DAM 114/2017
Ze dne: 28. 02. 2017
Vyřizuje: Jiří Blažek
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Spisový znak: 101.2.1 A/10

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Damníkov, které se konalo
dne 27. února 2017 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, Luboš Krejčíř, Mgr. Jarmila Krulová, Jiří Machytka, Petr Šembera, DiS.,
Josef Vodehnal.
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
4. Účetní závěrka obce Damníkov za rok 2016.
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Damníkov za rok 2016.
6. Závěrečný účet obce Damníkov za rok 2016.
7. Rozpočtové opatření.
8. Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Damníkov.
9. Hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Damníkov.
10. Majetkové záležitosti.
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 pana Jiřího Machytku a pana Vladimíra Hejla.
Usnesení č. 1/2/2017
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Jiřího Machytku a pana Vladimíra Hejla.
9-0-0

Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/2/2017
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
8-1-0
2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/2/2017
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 27. 02. 2017.
9-0-0
3. Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání: Kácení
stromů, o průběhu rekonstrukce sálu kulturního domu, o provedení termovize v bytovém
domě č. p. 127.
ZO bere informace na vědomí.
Dále ZO řešilo žádost č. j. DAM 105/2017 ze dne 22. 02. 2017 pana Milana Petra, bytem
Třebovice 77, ve které žádá o odkup pozemkové parcely č. 112, zahrada v k. ú. Damníkov a
ponechalo si lhůtu na rozmyšlenou. Zastupitelstvo obce provede na pozemkové parcele
č. 112, zahrada v k. ú. Damníkov ve čtvrtek 02. 03. 2017 místní šetření.
4. Účetní závěrka obce Damníkov za rok 2016.
Paní Švecová seznámila ZO s Roční účetní závěrkou obce Damníkov za rok 2016.
Usnesení č. 4/2/2017
ZO projednalo a schválilo Roční účetní závěrku obce Damníkov za rok 2016 bez výhrad.
9-0-0
5. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Paní Švecová seznámila ZO se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Damníkov
za rok 2016.
Usnesení č. 5/2/2017
ZO projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Damníkov za rok
2016 bez výhrad.
9-0-0
6. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2016.
Paní Švecová seznámila ZO se Závěrečným účtem obce Damníkov za rok 2016.
Usnesení č. 6/2/2017
ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Damníkov za rok 2016 bez výhrad.
9-0-0
7. Rozpočtové opatření č. 1/2017.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 1/2017.
Usnesení č. 7/2/2017
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017.
9-0-0

Dále paní Švecová seznámila ZO se změnou rozpočtové skladby zrušené položky 1351.
ZO bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve
schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 01. 01. 2017 došlo na základě novely vyhlášky o
rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena položkou 1382 a 1381.
Záznam o změně bude zveřejněn i na úřední desce obce.
8. Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Damníkov.
Paní Švecová seznámila ZO s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Damníkov za rok 2016.
Usnesení č. 8/2/2017
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Damníkov za rok
2016.
9-0-0
9. Hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Damníkov.
Paní Švecová seznámila ZO s žádostí ZŠ a MŠ Damníkov o rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2016.
Usnesení č. 9/2/2017
ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Damníkov
ve výši 20 260,13 Kč za rok 2016 na tvorbu rezervního fondu Základní školy a mateřské
školy Damníkov.
9-0-0
10. Majetkové záležitosti.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 74/2017 ze dne 13. 02. 2017 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 odtokového potrubí potřebného k zajištění
odtoku čisté vody z domovní čistírny za úplatu ve výši 5 000,-Kč.
Usnesení č. 10/2/2017
ZO projednalo žádost č. j. DAM 74/2017 ze dne 13. 02. 2017 pana J. Stejskala, bytem
Damníkov 173, schválilo zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 878/6, trvalý
travní porost v k. ú. Damníkov za účelem odtokového potrubí potřebného k zajištění odtoku
čisté vody z domovní čistírny za úplatu ve výši 5 000,-Kč. Vlastní vykopání lze provést až po
vytýčení Obcí Damníkov.
9-0-0
11. Různé.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí o finanční podporu obce Damníkov na zajištění sociální
služby pro slečnu A. Machytkovou v Domově na zámku Bystré.
Usnesení č. 11/2/2017
ZO schválilo finanční podporu na zajištění sociální služby pro slečnu A. Machytkovou ve
výši 8 000,-Kč ve prospěch Domovu na zámku Bystré.
8-1-0

Starosta pan Blažek seznámil ZO se Smlouvou o poskytování příspěvku z rozpočtu obce na
úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny v obci Damníkov.
Usnesení č. 12/2/2017
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytování příspěvku z rozpočtu obce na úhradu
nákladů souvisejících s provozem prodejny v obci Damníkov uzavřenou mezi Obcí Damníkov
a paní Hanou Seidlovou, Dukelská 492, 562 01 Ústí nad Orlicí – Hylváty, IČ: 18836208.
9-0-0
Předseda Mysliveckého sdružení Damníkov pan Ladislav Huf požádal ZO o poskytnutí
příspěvku na opravu střechy nad sociálním zařízení myslivecké chaty Damníkov a příspěvku
na den s myslivostí pro děti.
ZO si vyžádalo kalkulaci nákladů na opravu zmíněné střechy.
Pan místostarosta vznesl dotaz, zda jsou již připraveny obecně závažné vyhlášky na zákaz
podomního prodeje a volně pobíhajících psů. Pan starosta Blažek odpověděl, že se na nich
pracuje.
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 19:15.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Machytka
Vladimír Hejl
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 28. února 2017

