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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Damníkov, které se konalo
dne 15. listopadu 2017 v 17:00 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. Majetkové záležitosti.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
5. Rozpočtové opatření.
6. Návrh rozpočtu obce Damníkov na rok 2018.
7. 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 Karin Koudelkovou a pana Petra Šemberu, DiS.
Usnesení č. 1/11/2017
ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Karin Koudelkovou a pana Petra Šemberu, DiS.
9-0-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/11/2017
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
8-1-0

2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/11/2017
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 15. 11. 2017.
9-0-0
3. Majetkové záležitosti
Usnesení č. 4/11/2017
ZO ruší usnesení č. 6/9/2017 ze dne 25. 09. 2017.
9-0-0
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. 5/11/2017
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 za
podmínky, že zástupce obce bude pozván před zahájením stavebních prací a po provedení
stavby bude obecní komunikace uvedena do původního stavu.
9-0-0
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO o možnosti získat dotace na opravu obecní komunikace
„spojka“ (u fotbalového hřiště) a rozšíření dětského hřiště o další prvky.
Starosta pan Blažek informoval ZO o nutnosti vybudovat v příštím roce šachtu na vodu pro
hřbitov, jelikož nový majitel fary odmítl stávající propojení vody na hřbitově s vodovodním
potrubím na faře. Majitel fary se však zavázal k úhradě geometrického zaměření pozemku, na
kterém bude vybudována šachta a obec tímto přenechá bezúplatně přívod vody do fary.
Usnesení č. 6/11/2017
ZO projednalo a schválilo bezúplatný převod přívodu vody do budovy fary č. p. 1 v
k. ú. Damníkov.
9-0-0
Dále starosta pan Blažek informoval ZO o vyjádření elektrikáře pana Michala Vebra, který
opravoval zářivková svítidla ve třídě základní školy Damníkov, o špatném stavu svítidel. Tato
informace již zazněla od paní ředitelky Dagmar Habrmanové na předchozích jednáních ZO.
V návrhu rozpočtu obce Damníkov na rok 2018 se počítá s výměnou části svítidel. Celkový
rozsah výměny svítidel bude odvislý od cenové nabídky dodavatele.
ZO bere informace na vědomí.
5. Rozpočtové opatření.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 17/2017.
Usnesení č. 7/11/2017
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 17/2017.
9-0-0
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovými opatřeními č. 16/2017 schvalované starostou obce.
ZO bere informaci na vědomí.

6. Návrh rozpočtu obce Damníkov na rok 2018.
Paní Švecová seznámila ZO s návrhem rozpočtu obce Damníkov na rok 2018.
ZO se vyjádřilo a vzneslo připomínky k návrhu rozpočtu. Připomínky byly zapracovány do
návrhu rozpočtu před jeho zveřejněním.
7. Různé.
Starosta pan Blažek informoval ZO o konání adventního koncertu 02. 12. 2017.
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 18:45.
Ověřovatelé zápisu: Karin Koudelkova
Petr Šembera, DiS.
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 21. listopadu 2017

