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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Damníkov konaného v zasedací
místnosti obecního úřadu 23. 10. 2019 od 16:00 hodin.
Usnesení č. 1/10/2019
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Bohuslava Duška a pana Petra Šemberu, DiS.
Usnesení č. 2/10/2019
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 3/10/2019
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 23. 10. 2019.
Usnesení č. 4/10/2019
ZO projednalo žádost č. j. DAM 439/2019 ze dne 02. 09. 2019 pana Jiřího Kyrala ml., bytem
Damníkov 145 a paní Gabriely Ryšavé, bytem Damníkov 18, a schválilo prodej pozemkové
parcely číslo 1566/1, trvalý travní porost o celkové výměře 1531 m2 v k. ú. Damníkov za cenu
250,-Kč/m2 obvyklou v daném místě a čase + 12 500,- za zhotovení přípojky elektrické
energie.
Usnesení č. 5/10/2019
ZO schválilo kritérium prodeje pozemkových parcel určených k výstavbě rodinných domů
v obci Damníkov, k. ú. Damníkov následovně: Obec Damníkov má předkupní právo v případě
následného prodeje pozemkové parcely za cenu stanovenou v kupní smlouvě.
Usnesení č. 6/10/2019
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2019.
Usnesení č. 7/10/2019
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině, v plném znění, příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Damníkov, Obec Damníkov, okres Ústí nad Orlicí s platností od
23. 10. 2019.

Usnesení č. 8/10/2019
ZO schválilo Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostéry pro Damníkov a
Rybník“. Předmětem smlouvy je zajištění majetkových a provozních vztahů mezi žadatelem o
dotaci a partnerskou obcí. Žadatelem o dotaci je Obec Damníkov, která je vlastníkem veškerého
pořízeného majetku v rámci projektu. Obec Rybník má zařízení ve výpůjčce. Obec Damníkov
po skončení udržitelnosti projektu bezúplatně převede 150 ks kompostérů do majetku Obce
Rybník. Obec Rybník uhradí náklady spojené s realizací projektu ve výši 95 282 Kč.
Usnesení č. 9/10/2019
ZO projednalo žádost pana Michala Prokopa, bytem Rudoltice 621 č. j. DAM 531/2019 ze dne
21. 10. 2019 o 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 žadateli dotaci z rozpočtu obce Damníkov ve
výši 30 000 Kč na uvedený účel a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu dle přílohy.
Usnesení č. 10/10/2019
ZO schválilo Smlouvu o provedení reklamy uzavřenou mezi Obcí Damníkov a Tělovýchovnou
jednotou Luková o umístění reklamy.

Jiří Blažek
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