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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Damníkov, které se konalo
dne 26. června 2017 v 16:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Damníkov.
Zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek, Vladimír Hejl,
Luboš Krejčíř, Karin Koudelková, 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. Rozpočtové opatření.
5. Majetkové záležitosti.
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.
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Bohuslava Duška a pana Vladimíra Hejla.
Usnesení č. 1/6/2017
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Bohuslava Duška a pana Vladimíra Hejla.
9-0-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/6/2017
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
8-1-0

2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/6/2017
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 26. 06. 2017.
9-0-0
5. Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Rekonstrukce sálu kulturního domu je ukončena.
ZO bere informace na vědomí.
Dále starosta pan Blažek informoval ZO, že dotace na sběrný dvůr byla úspěšně ukončena.
ZO bere informace na vědomí.
Starosta pan Blažek informoval ZO o třech nabídkách na nákup nového traktoru pro Obec
Damníkov značek ZETOR, KUBOTA a JOHN DEERE.
Usnesení č. 4/6/2017
ZO schválilo, že pokud Obec Damníkov koupí nový traktor, bude to od značky ZETOR.
9-0-0
Usnesení č. 5/6/2017
ZO projednalo tři cenové nabídky na nákup nového traktoru značek ZETOR, KUBOTA a
JOHN DEERE pro Obec Damníkov a schválilo nákup traktoru ZETOR Proxima HS 80 od
firmy BOHATEC s.r.o., Vážany 25, 680 01 Boskovice, IČ: 26945347.
7-0-2
Starosta pan Blažek předložil ZO nákres možné rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním
domě a bytového domu č. p. 21. Mezi ZO proběhla ostrá diskuze, ze které vyplynulo, že
předložený nákres je jak finančně, tak vzhledově nevyhovující.
Místostarosta pan Šembera, DiS., vznesl požadavek, aby Obec Damníkov nechala po opravě
záhumení cesty od č. p. 72 směrem k č. p. 52, umístit dopravní značku do 3,5t.
4. Rozpočtové opatření.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 8/2017.
Usnesení č. 6/6/2017
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/2017.
9-0-0
5. Majetkové záležitosti.
Starosta pan Blažek seznámil ZO se Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
Smlouvě o právu provést stavbu č. IE-12-2005734/VB/160, Luková – rekonstrukce vývodů
z TS 214-NN.
Usnesení č. 7/6/2017
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu
o právu provést stavbu č. IE-12-2005734/VB/160, Luková – rekonstrukce vývodů
z TS 214-NN.
9-0-0

6. Různé.
Starosta pan Blažek informoval ZO o možnosti podat žádost o dotaci, ve které je možné získat
až 85% dotace na nákup dopravní techniky na sběrný dvůr.
Usnesení č. 8/6/2017
ZO projednalo a neschválilo podat žádost o dotaci v rámci 68. výzvy Ministerstva životního
prostředí prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí, s projektem „Obec
Damníkov – Realizace systému door to door a re-use centra“.
2-0-7
Starosta pan Blažek a paní ředitelka Mgr. Habrmanová informovali ZO o snížení počtu dětí ve
školce ze dvou tříd na jednu třídu ve školním roce 2017/2018.
Usnesení č. 9/6/2017
ZO schválilo žádost č. j. DAM 302/2017 ze dne 23. 06. 2017 Základní škole a mateřské škole
Damníkov o povolení výjimky v počtu dětí ve třídě v mateřské škole ve školním roce
2017/2018, a to na počet 28 dětí ve třídě.
7-2-0
Paní Švecová seznámila ZO s žádostí o použití rezervního fondu na pořízení investičního
majetku Základní škole a mateřské škole Damníkov.
Usnesení č. 10/6/2017
ZO schválilo použití rezervního fondu ve výši 45 964,-Kč do fondu reprodukce majetku
Základní škole a mateřské škole Damníkov na pořízení investičního majetku – dětské hřiště.
9-0-0
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 19:00.
Ověřovatelé zápisu: Bohuslav Dušek
Vladimír Hejl
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 28. června 2017

