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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Damníkov konaného v zasedací
místnosti obecního úřadu 25. 09. 2017 od 16:30 hodin.
Usnesení č. 1/9/2017
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Jiřího Machytku a pana Josefa Vodehnala.
Usnesení č. 2/9/2017
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 3/9/2017
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 25. 09. 2017.
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.
Usnesení č. 5/9/2017
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 13/2017.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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“.
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.
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. 2017o 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.

Jiří Blažek
Starosta obce
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Petr Šembera, DiS.
Místostarosta

