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 543/2017
Ze dne: 03. 11. 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 30. října 2017 v 16:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Damníkov.
Zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek, Vladimír Hejl,
Luboš Krejčíř, Karin Koudelková, Mgr. Jarmila Krulová, Jiří Machytka, Petr Šembera, DiS.
Omluven: Josef Vodehnal.
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Firma TIPOS projektová kancelář, s.r.o.
4. Majetkové záležitosti.
5. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
6. Hospodaření obce k 30. 09. 2017.
7. Rozpočtové opatření.
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 paní Mgr. Jarmilu Krulovou a pana Luboše Krejčíře.
Usnesení č. 1/10/2017
ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Mgr. Jarmilu Krulovou a pana Luboše Krejčíře.
8-0-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/10/2017
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
7-1-0

2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/10/2017
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 30. 10. 2017.
8-0-0
3. Firma TIPOS projektová kancelář, s.r.o.
Starosta pan Blažek přivítal zástupce firmy TIPOS projektová kancelář, s.r.o. z Ústí nad
Orlicí, kteří připravují projektovou dokumentaci (projekt) na bytový dům č. p. 21 a sociální a
technické zázemí kulturního domu. 1. návrh projektu, který obsahoval rekonstrukci bytového
domu a sociálního a technického zázemí kulturního domu, ZO zavrhlo hlavně kvůli vysokým
finančním nákladům. ZO spolu se zástupci firmy hledali vhodné řešení, které by bylo možné
financovat z 10 mil. úvěru a nezatížilo by tolik rozpočet obce. ZO poté rozhodlo, aby firma
připravila nákres projektu, který by obsahoval rekonstrukci sociálního zařízení a technického
zázemí kulturního domu a v bytovém domě vytvořit obecní úřad a až dva byty. Stávající
budova obecního úřadu by se prodala.
4. Majetkové záležitosti.
Starosta pan Blažek předložil ZO k projednání dvě žádosti o přidělení obecního bytu
v bytovém domě č. p. 127.
Usnesení č. 4/10/2017
ZO projednalo žádost o přidělení obecního bytu pana Jiřího Hronka, bytem Býšť a slečny Jany
Štoskové, bytem Černilov č. j. DAM 520/2017 ze dne 24. 10. 2017, a rozhodlo o přidělení
obecního bytu v bytovém domě č. p. 127 panu Jiřímu Hronkovi a slečně Janě Štoskové od
01. 12. 2017.
8-0-0
Usnesení č. 5/10/2017
ZO projednalo žádost o přidělení obecního bytu slečny Daniely Sochorové, bytem Rudoltice
č. j. DAM 528 /2017 ze dne 30. 10. 2017, a rozhodlo o přidělení obecního bytu v bytovém
domě č. p. 127 slečně Daniele Sochorové od 01. 11. 2017.
8-0-0
5. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s nabídkou firmy BOHATEC s.r.o. na odkup obecního
traktoru zn. ZETOR za cenu 190 000,-Kč, která bude i dodavatel nového obecního traktoru
zn. ZETOR PROXIMA HS 80.
Usnesení č. 6/10/2017
ZO projednalo a schválilo prodej obecního traktoru zn. Zetor firmě BOHATEC s.r.o., Vážany
25, Boskovice, IČ: 26945347 za cenu 190 000,-Kč.
8-0-0
Starosta pan Blažek informoval ZO o čistění obecní komunikace (spojka), o jednání s firmou
M-SILNICE, která slíbila opravu domluvených obecních komunikací na polovinu měsíce
listopadu, o vyjádření Cestmistroství Lanškroun o propadlém kanálu u autobusové zastávky
škola.
ZO bere informaci na vědomí.

6. Hospodaření obce k 30. 09. 2017.
Paní Švecová seznámila ZO s hospodařením obce k 30. 09. 2017.
ZO bere informace na vědomí.
7. Rozpočtové opatření.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 15/2017.
Usnesení č. 7/10/2017
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 15/2017.
8-0-0
8. Různé.
Paní Švecová seznámila ZO se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Dílčí
přezkoumání proběhlo 11. 10. 2017 Pardubickým krajem.
ZO bere informaci na vědomí.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovými opatřeními od 01. 01. 2017 do 30. 10. 2017
schvalované starostou obce.
ZO bere informaci na vědomí.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s Dohodou o vytvoření společného školského obvodu
spádové mateřské školy a o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,
jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Damníkov s obcemi Anenská
Studánka a Trpík.
Usnesení č. 8/10/2017
ZO projednalo a schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské
školy a o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejichž činnost
vykonává Základní škola a mateřská škola Damníkov se sídlem Damníkov č. p. 25,
IČ: 75017164, jejímž zřizovatelem je Obec Damníkov, s obcemi Anenská Studánka a Trpík.
8-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO s Obecně závaznou vyhláškou obce Damníkov č. 3/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.
Usnesení č. 9/10/2017
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Damníkov č. 3/2017, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.
8-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO s inventarizační komisí pro rok 2017.
Usnesení č. 10/10/2017
ZO schválilo inventarizační komisi pro rok 2017 ve složení: Předseda: Karin Koudelková,
členové: Libor Motyčka, Bohuslav Dušek a Věra Švecová, DiS.
8-0-0

Paní Švecová seznámila ZO se Smlouvou o provedení reklamy mezi Obcí Damníkov a
Tělovýchovnou jednotou Luková.
Usnesení č. 11/10/2017
ZO schválilo Smlouvu o provedení reklamy uzavřenou mezi Obcí Damníkov a Tělovýchovnou
jednotou Luková o umístění reklamy.
8-0-0
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 18:45.
Ověřovatelé zápisu: Mg. Jarmila Krulová
Luboš Krejčíř
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 3. listopadu 2017

