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 539/2019
Ze dne: 24. 10. 2019
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 23. října 2019 v 16:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Damníkov.
Zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek, Karin
Koudelková, Jiří Kyral, Mgr. Jarmila Krulová, Ladislav Straževič, Josef Suchomel,
Petr Šembera, DiS. a Josef Vodehnal.
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
4. Majetkové záležitosti.
5. Hospodaření obce za 3. čtvrtletí 2019.
6. Rozpočtové opatření.
7. 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 pana Bohuslava Duška a
pana Petra Šemberu, DiS.
Usnesení č. 1/10/2019
ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Bohuslava Duška a pana Petra Šemberu, DiS.
9-0-0
Starosta pan Blažek navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/10/2019
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
9-0-0

2. Schválení programu.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/10/2019
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 23. 10. 2019.
9-0-0
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Starosta pan Blažek informoval ZO:
- o pokračujících stavebních prácích v tělocvičně
- o posunuté žádosti o dotaci na chodníky na příští rok
- o vydávání kompostérů.
ZO bere informace na vědomí.
4. Majetkové záležitosti.
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 439/2019 ze dne 02. 09. 2019 pana Jiřího
Kyrala ml., bytem Damníkov 145 a paní Gabriely Ryšavé, bytem Damníkov 18, o prodeji
pozemkové parcely číslo 1566/1, trvalý travní porost o celkové výměře 1531 m2 v k. ú.
Damníkov.
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.
9-0-0
ZO řešilo podmínky při prodeji pozemkových parcel určených k výstavbě rodinných domů
v obci Damníkov.
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.
9-0-0
5. Hospodaření obce za 3. čtvrtletí 2019.
Paní Švecová seznámila ZO s hospodařením obce za 3. čtvrtletí 2019.
ZO bere informace na vědomí.
6. Rozpočtové opatření.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 7/2019.
Usnesení č. 6/10/2019
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2019.
9-0-0
7. Různé.
Paní Švecová spolu s paní ředitelkou Mgr. Habrmanou seznámily ZO s Dodatkem č. 1 ke
zřizovací listině školy.
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.
9-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO se Smlouvou o partnerství a spolupráci na projektu
„Kompostéry pro Damníkov a Rybník“
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.
9-0-0
Starosta pan Blažek seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 531/2019 ze dne 21. 10. 2019 pana
Michala Prokopa, bytem Rudoltice 621, o dotaci na jímku odpadních vod pro novostavbu
rodinného domu v obci Damníkov.
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.
9-0-0
Paní Švecová seznámila ZO se Smlouvou o provedení reklamy mezi Obcí Damníkov a
Tělovýchovnou jednotou Luková.
Usnesení č. 10/10/2019
ZO schválilo Smlouvu o provedení reklamy uzavřenou mezi Obcí Damníkov a Tělovýchovnou
jednotou Luková o umístění reklamy.
9-0-0
ZO řešilo problém se špatně znějícím rozhlasem. Starosta pan Blažek informoval ZO, že již
jedná o termínu jeho opravy.
Zastupitel pan Šembera informoval ZO o znečištěné „spojce“ zemědělskou technikou ZOD
Žichlínek.
Paní ředitelka Mgr. Habrmanová informovala ZO o chystaném semináři o finanční gramotnosti
určený pro seniory, který se uskuteční 21. 11. 2019 v 16:30 v prostorách základní školy.
ZO bere informace na vědomí.
Starosta pan Blažek ukončil zasedání ZO v 18:00.
Zápis zapsán dne: 25. 10. 2019
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Ověřovatelé zápisu: Bohuslav Dušek
Petr Šembera, DiS.
Starosta: Jiří Blažek

