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 252/2019
Ze dne: 07. 05. 2019
Vyřizuje: Jiří Blažek
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Spisový znak: 101.2.1 A/10

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Damníkov, které se konalo
dne 29. dubna 2019 v 16:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Damníkov.
Zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek, Karin
Koudelková, Mgr. Jarmila Krulová, Jiří Kyral, Ladislav Straževič, Josef Suchomel, Petr
Šembera, DiS., Josef Vodehnal.
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Finanční záležitosti.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
5. Majetkové záležitosti.
6. Rozpočtové opatření.
7. Hospodaření obce za 1. Q. 2019.
8. Různé.

Starosta pan Blažek zahájil zasedání Zastupitelstva obce Damníkov a přivítal přítomné a
členy zastupitelstva obce (dále jen „ZO“). Poté starosta pan Blažek přistoupil k projednání
prvního bodu zasedání.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starosta pan Blažek navrhl ověřovatele zápisu pana Ladislava Straževiče a pana Josefa
Suchomela.
Usnesení č. 1/4/2019
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Ladislava Straževiče a pana Josefa Suchomela.
9-0-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/4/2019
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
9-0-0

2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/4/2019
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 29. 04. 2019.
9-0-0
3. Finanční záležitosti.
Starosta pan Blažek přivítal pana Petra Zelenku, který zastupuje obec Damníkov při jednáních
s firmou Energie Pro s.r.o. Pan Zelenka seznámil ZO s novou Dohodou o narovnání s finančním
vyrovnáním mezi Obcí Damníkov a firmou Energie Pro s.r.o. se se sídlem U Sluncové 666/12a,
Karlín, Praha 8, IČ: 24701921.
Usnesení č. 4/4/2019
ZO zrušilo Usnesení č. 4/3/2019 ze dne 06. 03. 2019.
9-0-0
Usnesení č. 5/4/2019
ZO projednalo a schválilo Dohodu o narovnání s finančním vyrovnáním mezi Obcí Damníkov
a Energií Pro s.r.o. se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, Praha 8, IČ: 24701921.
9-0-0
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO o získané dotaci na opravu tělocvičny, o probíhajících
pracích na žádostech o dotaci na chodníky a č. p. 21. O možnosti koupě multikáry od obce
Třebovice. O získání energetického auditu pro ZŠ a MŠ Damníkov a vypracování nabídky na
změnu vytápění pro školu.
ZO bere informace na vědomí.
5. Majetkové záležitosti.
Starosta pan Blažek informoval ZO o záměru prodat pozemkové parcely číslo 516, ostatní
komunikace, ostatní plocha o celkové výměře 259 m2, číslo 2269, ostatní komunikace, ostatní
plocha o celkové výměře 223 m2, číslo 2268, ostatní komunikace, ostatní plocha o celkové
výměře 158 m2, číslo 2480/11, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha o
celkové výměře 160 m2, číslo 2321/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
101 m2 v k. ú. Damníkov.
Dále části pozemkových parcel: (cca 21 m2 pro výstavbu trafostanice) číslo 371, ostatní
komunikace, ostatní plocha o celkové výměře 790 m2, číslo 2307/4, zahrada o celkové výměře
274 m2 a číslo 376, zahrada o celkové výměře 508 m2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 6/4/2019
ZO projednalo a schválilo záměr Obce Damníkov prodat pozemkovou parcelu číslo 516, ostatní
komunikace, ostatní plocha o celkové výměře 259 m2 v k. ú. Damníkov.
9-0-0
Usnesení č. 7/4/2019
ZO projednalo a neschválilo záměr Obce Damníkov prodat pozemkové parcely číslo 2269,
ostatní komunikace, ostatní plocha o celkové výměře 223 m2 a číslo 2268, ostatní komunikace,
ostatní plocha o celkové výměře 158 m2 v k. ú. Damníkov.
8-1-0

Usnesení č. 8/4/2019
ZO projednalo a schválilo záměr Obce Damníkov prodat pozemkové parcely číslo 2480/11,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha o celkové výměře 160 m2 a číslo
2321/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 101 m2 v k. ú. Damníkov.
9-0-0
Usnesení č. 9/4/2019
ZO projednalo a schválilo záměr Obce Damníkov prodat části pozemkových parcel (cca 21 m2
pro výstavbu trafostanice) číslo 371, ostatní komunikace, ostatní plocha o celkové výměře 790
m2, číslo 2307/4, zahrada o celkové výměře 274 m2 a číslo 376, zahrada o celkové výměře 508
m2 v k. ú. Damníkov.
9-0-0
6. Rozpočtové opatření.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 3/2019.
Usnesení č. 10/4/2019
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019.
9-0-0
7. Hospodaření obce za 1. Q. 2019.
Paní Švecová seznámila ZO s hospodařením obce za 1. Q. 2019.
ZO bere informaci na vědomí.
8. Různé.
Starosta pan Blažek informoval ZO o schválené dotaci na kompostéry a o dalších krocích
s tím spojených.
Usnesení č. 11/4/2019
Zastupitelstvo obce Damníkov schválilo výzvu a zadávací dokumentaci a zadávací podmínky
k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem:
„ Kompostéry pro Damníkov a Rybník“ v rámci projektu s názvem „Kompostéry pro
Damníkov a Rybník“, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP 2014-2020). Nebude se jednat o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Současně ZO schválilo seznam firem pro přímé oslovení v rámci
výběrového řízení, budou osloveny následující firmy: MEVA-BRNO, s.r.o., JRK Česká
republika s.r.o., ELKOPLAST CZ, s.r.o. Dále ZO pověřilo starostu obce k provedení všech
nezbytných kroků pro vypsání výběrové řízení, sestavení komise pro vyhodnocení výběrového
řízení a k podpisu veškerých relevantních dokumentů v průběhu výběrového řízení včetně
podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele a následného podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem.
9-0-0
Paní Švecová seznámila ZO s žádostí o povolení výjimky v počtu žáků pro školní rok
2019/2020 pro ZŠ a MŠ Damníkov.
Usnesení č. 12/4/2019
ZO schválilo Základní škole a mateřské škole Damníkov žádost o povolení výjimky v počtu
žáků ve školním roce 2019/2020. Předpokládá se menší počet žáků, než je požadovaný počet
žáků pro 9 tříd.
9-0-0

Paní Švecová seznámila ZO s darem pro ZŠ a MŠ Damníkov.
Usnesení č. 13/4/2019
ZO projednalo a schválilo Základní škole a mateřské škole Damníkov přijetí finančního daru
ve výši 10 000,-Kč od Obce Třebovice.
9-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby číslo IE-12-2006860/VB/100, název: DAMNÍKOV,
REKONSTRUKCE OD TS51 PO TS576.
Usnesení č. 14/4/2019
ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby číslo IE-12-2006860/VB/100, název: DAMNÍKOV, REKONSTRUKCE OD
TS51 PO TS576.
Finanční náhrady za zřízení věcného břemene jsou tvořeny:





Uložení kabelu nízkého napětí
trasy
Umístění rozpojovací skříně na pozemku obce
Umístění přípojkové skříně na pozemku obce
Umístění betonového sloupu na pozemku obce -

-

100 Kč za 1 metr

1000Kč/1ks
1000Kč/1ks
3000Kč/1ks

Celková finanční náhrada za zřízení věcného břemene činí 214 400,-Kč.
Provádění výkopových prací na pozemcích obce se bude provádět dle následujících
specifikace:
a) překop a podélný výkop - asfaltová komunikace a chodník
- komunikace: Štěrkodrť f 0-63, 10cm obalované směsi ACO 8 nebo ACO 11, zámek
přesahu výkopu komunikace 50 cm
- chodník: Štěrkodrť f 0-32, cm obalované směsi ACO 8 nebo ACO 11, zámek přesahu
výkopu chodníku 25 cm
Zůstane-li od okrajů výkopové rýhy k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku
plocha, jejíž šířka je menší než 0,5 m, potom se musí tato plocha komunikace nebo
chodníku úplně obnovit společně s krycí vrstvou výkopové rýhy.
b) překop a podélný výkop -dlážděná komunikace a chodník
- komunikace: Štěrkodrť f 0-63, 10cm ložná vrstva štěrku f4-8, žulová kostka 10x12cm
nebo zámková dlažba o tl. 8 cm,
- chodník: Štěrkodrť f 0-32, 5cm ložná vrstva štěrk f2-5 nebo f4-8, žulová dlažba
(mozaika), zámková dlažba, čtvercová betonová dlažba 30x30 nebo 50x50
Zůstane-li od okrajů výkopové rýhy k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku
plocha, jejíž šířka je menší než 0,5 m, potom se musí tato plocha komunikace nebo
chodníku úplně obnovit společně s krycí vrstvou výkopové rýhy.

-nový chodník podle komunikace SúS PK: Kompletní předláždění v místě zásahu včetně
opravy obrubníku, Obec doporučuje koordinaci-založení chrániček v rámci stavby
chodníku na požadovaných místech
c) nezpevněná komunikace a chodník
- komunikace: Inertní materiál, 10cm štěrkodrtě f 0-63 nebo asfaltového recyklátu
- chodník: Inertní materiál, 5cm štěrkodrtě f 0-32 nebo asfaltového recyklátu
d) travnatá plocha
- zemina, 5cm ornice, travní semeno (parková směs)
e) Při provádění výkopových prací požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TP 146 a vydané
platné vyjádření k projektové dokumentaci.
ZO pověřuje starostu obce ke konání v této věci.
Dále starosta pan Blažek informoval ZO o žádosti paní Jolany Kubatkové o možnosti pronájmu
bytu v 1. patře bytového domu č. p. 21.
ZO projednalo podmínky pronájmu bytu. Tyto podmínky budou uvedeny v nájemní smlouvě
k projednání na dalším zasedání ZO.
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 19:15.
Zápis zapsán dne: 7. května 2019
Zapsala: Věra Švecová, DiS.
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Straževič
Josef Suchomel
Starosta: Jiří Blažek

