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 262/2017
Ze dne: 30. 05. 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 29. května 2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Damníkov.
Zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek, Luboš Krejčíř,
Karin Koudelková, Mgr. Jarmila Krulová, Jiří Machytka, Petr Šembera, DiS., Josef Vodehnal.
Omluven: Vladimír Hejl
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Majetkové záležitosti.
4. Rozpočtové opatření.
5. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
6. 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 Karin Koudelkovou a pana Petra Šemberu,
DiS.
Usnesení č. 1/5/2017
ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Karin Koudelkovou a pana Petra Šemberu, DiS.
8-0-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/5/2017
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
7-1-0

2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/5/2017
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 29. 05. 2017.
8-0-0
3. Majetkové záležitosti.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 197/2017 ze dne 19. 04. 2017 paní Lucie
Mazalové, bytem Tatenice 71 a pana Michala Jelínka, bytem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun,
o prodeji pozemkových parcel číslo 1372, zahrada, o celkové výměře 468 m2, p. p. č. 1374,
manipulační plocha, ostatní plocha, o celkové výměře 528 m2 a p. p. č. 1375/2, trvalý travní
porost, o celkové výměře 492 m2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 4/5/2017
ZO projednalo žádost č. j. DAM 197/2017 ze dne 19. 04. 2017 paní Lucie Mazalové, bytem
Tatenice 71 a pana Michala Jelínka, bytem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, a schválilo prodej
pozemkových parcel číslo 1372, zahrada, o celkové výměře 468 m2, p. p. č. 1374, manipulační
plocha, ostatní plocha, o celkové výměře 528 m2 a p. p. č. 1375/2, trvalý travní porost, o celkové
výměře 492 m2 v k. ú. Damníkov za cenu 50,-Kč/m2 obvyklou v daném místě a čase.
8-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 216/2017 ze dne 09. 05. 2017 paní
Michaely Fišerové, bytem Damníkov 48 a pana Radislava Blažka, bytem Damníkov 48,
o prodeji pozemkové parcely číslo 325/3, trvalý travní porost, o celkové výměře 466 m2 v k. ú.
Damníkov.
Usnesení č. 5/5/2017
ZO projednalo žádost č. j. DAM 216/2017 ze dne 09. 05. 2017 paní Michaely Fišerové, bytem
Damníkov 48 a pana Radislava Blažka, bytem Damníkov 48, a schválilo prodej pozemkové
parcely číslo 325/3, trvalý travní porost, o celkové výměře 466 m2 v k. ú. Damníkov za cenu
50,-Kč/m2 obvyklou v daném místě a čase.
8-0-0
Starosta pan Blažek informoval ZO o tom, že tenisové kurty jsou od letošního roku ve správě
Obce Damníkov a firma GASTRODE s.r.o. má zájem pouze o pronájem kiosku včetně
mobilního WC.
Usnesení č. 6/5/2017
ZO schválilo revokaci usnesení č. 9/1/2016 ze dne 25. 01. 2016 na toto znění.
ZO projednalo žádost č. j. DAM 14/2016 ze dne 07. 01. 2016 firmy GASTRODE s.r.o.,
IČ: 04640047, a schválilo pronájem kiosku včetně mobilního WC na pozemkové parcele číslo
479/1, trvalý travní porost v k. ú. Damníkov za cenu 2 000,-Kč za kalendářní rok obvyklou
v daném místě a čase ve prospěch firmy GASTRODE s.r.o., IČ: 04640047.
8-0-0
Pan starosta informoval ZO o možnosti koupě další části spoluvlastnického podílu budovy
bez č. p. na stavební parcele číslo 126/2 v k. ú. Damníkov od insolvenčního správce za cenu
45 000,-Kč.

Usnesení č. 7/5/2017
ZO schválilo nákup třetího spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/6 budovy bez č. p.
na stavební parcele číslo 126/2 v k. ú. Damníkov za cenu 45 000,-Kč.
8-0-0
4. Rozpočtové opatření.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 6/2017.
Usnesení č. 8/5/2017
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2017.
8-0-0
5. Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
O stále probíhající rekonstrukci sálu kulturního domu.
Dále pan starosta informoval ZO o pracích na hasičské zbrojnici, a hlavně o přilehlé obecní
komunikaci, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Starosta pan Blažek a místostarosta pan Šembera, DiS., informovali ZO o kontrolním dni,
který se týkal výstavby záhumeních cest, na kterém bylo slíbeno, že firma, která provádí
výstavbu záhumeních cest, opraví jimi zničené obecní komunikace.
ZO bere informace na vědomí.
ZO dále vedlo diskusi ohledně nákupu nového obecního traktoru.
Místostarosta pan Šembera, DiS., vznesl připomínku k navrhované rekonstrukci č. p. 21, ve
které vyjádřil nesouhlas s výstavbou dalších obecních bytů v této budově.
6. Různé.
Paní Švecová seznámila ZO s obsahem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje 2017. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/17/22295.
Usnesení č. 9/5/2017
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2017. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/17/22295.
8-0-0
Paní Švecová seznámila ZO s obsahem Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova z rozpočtu Pardubického kraje 2017. Evidenční číslo smlouvy OŽPZ/17/22456.
Usnesení č. 10/5/2017
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2017. Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/17/22456.
8-0-0
Starosta pan Blažek informoval ZO o smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě s firmou ČEZ Distribuce, a.s., která se týká většího odběru elektrické
energie na letních akcích na fotbalovém hřišti.

Usnesení č. 11/5/2017
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 17_SOP_01_4121294590 uzavřenou mezi
Obcí Damníkov a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035.
8-0-0
Starosta pan Blažek pozval všechny ZO na dětský den, který se koná v sobotu 03. 06. 2017 od
13:30 u hasičské zbrojnice.
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 19:45.
Ověřovatelé zápisu: Karin Koudelková
Petr Šembera, DiS.
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 30. května 2017

