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 636/2017
Ze dne: 13. 12. 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 11. prosince 2017 v 17:00 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, Josef Vodehnal.
Omluven: Petr Šembera, DiS.
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Návštěva firmy zajišťující administrativní služby spojené s výstavbou kanalizace.
4. Majetkové záležitosti.
5. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
6. Rozpočtové opatření.
7. Rozpočet obce Damníkov na rok 2018.
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 Bohuslava Duška a pana Vladimíra Hejla.
Usnesení č. 1/12/2017
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Bohuslava Duška a pana Vladimíra Hejla.
8-0-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/12/2017
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
8-0-0

2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/12/2017
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 11. 12. 2017.
8-0-0
3. Návštěva firmy zajišťující administrativní služby spojené s výstavbou kanalizace.
Pan starosta přivítal zástupce firmy Construction Energy Tech s.r.o., která poskytuje
administrativní služby spojené s výstavbou kanalizací. Zástupce firmy seznámil ZO se situací
ohledně dotací na kanalizace.
ZO bere informace na vědomí.
4. Majetkové záležitosti.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 527/2017 ze dne 27. 10. 2017 paní Jany
Chromcové bytem Luková 159, o pronájmu části pozemkové parcely číslo 299, ostatní plocha,
manipulační plocha, o celkové výměře 813 m2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 4/12/2017
ZO projednalo žádost č. j. DAM 527/2017 ze dne 27. 10. 2017 paní Jany Chromcové bytem
Luková 159, a schválilo pronájem části pozemkové parcely číslo 299, ostatní plocha,
manipulační plocha, o celkové výměře 813 m2 v k. ú. Damníkov za cenu 200,-Kč za kalendářní
rok obvyklou v daném místě a čase.
8-0-0
5. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO o opravené komunikaci u školy. Dále o návštěvě pana
Jana Vavřína – majitele zahradnictví z Litomyšle, který prováděl osázení nových záhumeních
cest v obci Damníkov, a o nutnosti následné péče o toto osazení hrazené z prostředků obce.
ZO bere informace na vědomí.
6. Rozpočtové opatření.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 19/2017.
Usnesení č. 5/12/2017
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 19/2017.
8-0-0
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovými opatřeními č. 18/2017 schvalované starostou obce.
ZO bere informaci na vědomí.
7. Rozpočet obce Damníkov na rok 2018.
Paní Švecová seznámila ZO s konečnou verzí rozpočtu na rok 2018.
Usnesení č. 6/12/2017
ZO schválilo rozpočet Obce Damníkov na rok 2018 – příjmy: 12 580 200,-Kč a
výdaje: 12 580 200,-Kč.
8-0-0
Usnesení č. 7/12/2017
ZO stanovilo, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen jemu
stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného

rozpočtu roku 2018. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových
položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
V případě zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, havárií,
nouze, škody a penále se povoluje překročení výdajů a příjmů dle jednotlivých paragrafů.
8-0-0
Usnesení č. 8/12/2017
ZO schválilo, že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
8-0-0
8. Různé.
Paní Švecová seznámila ZO se Střednědobým výhledem rozpočtu Základní školy a mateřské
školy Damníkov na období 2019-2020.
Usnesení č. 9/12/2017
ZO projednalo a schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy
Damníkov na období 2019-2020.
8-0-0
Paní Švecová seznámila ZO s Návrhem rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské
školy Damníkov.
Usnesení č. 10/12/2017
ZO projednalo a schválilo Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy
Damníkov.
8-0-0
Paní Švecová seznámila ZO s žádostí o použití rezervního fondu Základní školy a mateřské
školy Damníkov.
Usnesení č. 11/12/2017
ZO schválilo použití rezervního fondu ve výši 28 610,91Kč na školní pomůcky Základní škole
a mateřské škole Damníkov.
8-0-0
Paní Švecová seznámila ZO s žádostmi o schválení daru Základní školy a mateřské školy
Damníkov.
Usnesení č. 12/12/2017
ZO schválilo čerpání zůstatku finančního daru účelově neurčeného od Obce Luková a Obce
Třebovice ve výši 4 000,-Kč Základní škole a mateřské škole Damníkov.
8-0-0
Usnesení č. 13/12/2017
ZO schválilo přijetí věcného daru ve výši 959,-Kč od firmy MK Fruit s.r.o. Základní škole a
mateřské škole Damníkov.
8-0-0
Starosta pan Blažek informoval ZO o úpravě Pasportu místních komunikací obce Damníkov.
Usnesení č. 14/12/2017
ZO projednalo a schválilo úpravu a doplnění Pasportu místních komunikací schváleného dne
24. 06. 2013, usnesením č. 4/6/2013, na základě provedených Pozemkových úprav v obci
Damníkov od Státního pozemkového úřadu.
8-0-0

Starosta pan Blažek seznámil ZO se Smlouvou o úvěru č. 7725579 na nákup nového traktoru
ZETOR PROXIMA HS 80 od společnosti ČSOB Leasing, a.s., se sídlem: Na Pankráci 310/60,
140 00 Praha 4, IČ: 63998980.
Usnesení č. 15/12/2017
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o úvěru č. 7725579 uzavřenou mezi Obcí Damníkov a
ČSOB Leasing, a.s., se sídlem: Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČ: 63998980 na nákup
nového traktoru ZETOR PROXIMA HS 80 v celkové výši 1 000 912,-Kč.
8-0-0
Starosta pan Blažek poděkoval paní ředitelce Habrmanové za vystoupení ZŠ a MŠ Damníkov
na adventním koncertu a všem, kteří se podíleli na organizaci akcí uskutečněných 2. prosince
2017.
Starosta pan Blažek
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 19:30.
Ověřovatelé zápisu: Bohuslav Dušek
Vladimír Hejl
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Zápis zapsán dne: 13. prosince 2017

