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 481/2017
Ze dne: 03. 10. 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 25. září 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. Záhumenní cesty.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
5. Hospodaření obce k 30. 06. 2017.
6. Rozpočtové opatření.
7. Majetkové záležitosti.
8. 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 Jiřího Machytku a pana Josefa Vodehnala.
Usnesení č. 1/9/2017
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Jiřího Machytku a pana Josefa Vodehnala.
9-0-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/9/2017
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
9-0-0

2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/9/2017
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 25. 09. 2017.
9-0-0
3. Záhumenní cesty.
Starosta pan Blažek přivítal zástupce firmy M-SILNICE, který ZO představil cenovou
nabídku na opravu poškozených obecních komunikací, které poškodila firma M-SILNICE při
stavbě společných zařízení v obci Damníkov.
Usnesení č. 4/9/2017
ZO projednalo cenovou nabídku na opravu poškozených obecních komunikací, které
poškodila firma M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ: 42196868, při
stavbě společných zařízení v obci Damníkov a rozhodlo se finančně spolupodílet na této
opravě v maximální výši 100 000,-Kč.
7-1-1
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek přivítal zástupce firmy STROM PRAHA (středisko Helvíkovice), který
ZO představil cenovou nabídku kolového traktoru JOHN DEERE 5085M.
ZO po projednání cenové nabídky uložilo starostovi, aby zjistil provozní náklady v okolních
obcích, které mají traktor zmiňované značky, a nechal ocenit obecní traktor zn. ZETOR u
firem STROM PRAHA a BOHATEC (prodává traktory zn. ZETOR) pro případný výkup.
Dále pan starosta informoval ZO o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání – o
opravě obecních komunikací, opravě mostku, opravě obecních zastávek. O proběhlé nucené
rekonstrukci školky.
ZO bere informace na vědomí.
5. Hospodaření obce k 30. 06. 2017.
Paní Švecová seznámila ZO s hospodařením obce k 30. 06. 2017.
ZO bere informace na vědomí.
6. Rozpočtové opatření.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 13/2017.
Usnesení č. 5/9/2017
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 13/2017.
8-1-0
7. Majetkové záležitosti
Starosta pan Blažek seznámil ZO se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a Smlouvě o právu provést stavbu č. IV-12-2016281/VB/2, Damníkov-Jelínek-SV101-KNNSR402.
Usnesení č. 6/9/2017
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-2016281/VB/2, Damníkov-Jelínek-SV101-KNN-SR402.
9-0-0

Starosta pan Blažek seznámil ZO se Smlouvou o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí
Damníkov a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
Praha 3, IČ: 04084063.
Usnesení č. 7/9/2017
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Damníkov a
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ:
04084063.
9-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 379/2017 ze dne 07. 08. 2017 pana
Zdeňka Scholzce, bytem Jinačovice 172, ve které žádá o odkup části pozemkové parcely číslo
326, neplodná půda, ostatní plocha, o celkové výměře 187m2,v k.ú. Damníkov.
Usnesení č. 8/9/2017
ZO projednalo žádost č. j. DAM 379/2017 ze dne 07. 08. 2017 pana Zdeňka Scholzce, bytem
Jinačovice 172, a schválilo záměr prodat část pozemkové parcely číslo 326, neplodná půda,
ostatní plocha, o celkové výměře 187m2,v k.ú. Damníkov s tím, že výše jmenovaný nechá na
své náklady zmíněnou část pozemkové parcely geometricky zaměřit.
7-2-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 465/2017 ze dne 22. 09. 2017 paní Lucie
Mazalové, bytem Tatenice 71 a pana Michala Jelínka, bytem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun,
ve které žádají o odkup části pozemkové parcely číslo 2377/4, ostatní komunikace, ostatní
plocha o celkové výměře 2740 m2,v k.ú. Damníkov
Usnesení č. 9/9/2017
ZO projednalo žádost č. j. DAM 465/2017 ze dne 22. 09. 2017 paní Lucie Mazalové, bytem
Tatenice 71 a pana Michala Jelínka, bytem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, a schválilo záměr
prodat část pozemkové parcely číslo 2377/4, ostatní komunikace, ostatní plocha o celkové
výměře 2740 m2,v k.ú. Damníkov s tím, že výše jmenovaní nechají na své náklady zmíněnou
část pozemkové parcely geometricky zaměřit.
9-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 289/2017 ze dne 15. 06. 2017 pana Josefa
Kárského bytem Damníkov 37, ve které žádá pacht pozemkové parcely číslo 2324, ostatní
komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 241 m2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 10/9/2017
ZO projednalo žádost č. j. DAM 289/2017 ze dne 15. 06. 2017 pana Josefa Kárského bytem
Damníkov 37, a schválilo pronájem pozemkové parcely číslo 2324, ostatní komunikace, ostatní
plocha, o celkové výměře 241 m2 v k. ú. Damníkov za cenu 200,-Kč za kalendářní rok
obvyklou v daném místě a čase.
9-0-0
8. Různé.
Paní Švecová seznámila ZO s žádostí Základní školy a mateřské školy Damníkov, ve které
žádají schválení Odpisového plánu hracích prvků dětského hřiště.
Usnesení č. 11/9/2017
ZO projednalo a schválilo Odpisový plán hracích prvků dětského hřiště, účetní odpisová
skupina VI 24.12.12.Dětská a školní hřiště, rovnoměrně na 15 let, Základní škole a mateřské
škole Damníkov.
9-0-0

Paní Švecová seznámila ZO s projektem „Modernizace ekonomických informačních systémů
orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“, který se týká
modernizace výpočetní techniky a programového vybavení účetní obce.
Usnesení č. 12/9/2017
ZO schválilo účast obce Damníkov v projektu „Modernizace ekonomických informačních
systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“ a pověřuje
starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu „Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a
školských zařízení regionu Orlickoústecka“.
6-1-2
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/17/23923.
Usnesení č. 13/9/2017
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/17/23923.
9-0-0
Paní Švecová seznámila ZO s žádostí pana Luboše Procházky a paní Pavly Fišerové, bytem
Damníkov 127 č. j. DAM 455/2017 ze dne 21. 09. 2017o poskytnutí dotace na vybudování
domovní čistírny odpadních vod u novostavby rodinného domu v Damníkově
Usnesení č. 14/9/2017
ZO projednalo žádost pana Luboše Procházky a paní Pavly Fišerové, bytem Damníkov 127
č. j. DAM 455/2017 ze dne 21. 09. 2017 o poskytnutí dotace na vybudování domovní čistírny
odpadních vod u novostavby rodinného domu v Damníkově, rozhodlo podle § 85 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnout žadatelům dotaci
z rozpočtu obce Damníkov ve výši 30.000 Kč na uvedený účel a schvaluje příslušnou
veřejnoprávní smlouvu dle přílohy.
9-0-0
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 20:15.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Machytka
Josef Vodehnal
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 3. října 2017

