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 239/2020
Ze dne: 27. 05. 2020
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 25. května 2020 v 16:00 hodin v sále kulturního domu Damníkov.
Zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva obce: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek, Karin
Koudelková, Mgr. Jarmila Krulová, Jiří Kyral, Ladislav Straževič, Josef Suchomel, Josef
Vodehnal.
Omluven: Petr Šembera, DiS.
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2020.
5. Pronájem pozemkové p. č. 270 a stavební p. č. 254 vše v k. ú. Damníkov.
6. Prodej pozemkové p. č. 585 v k. ú. Damníkov.
7. Jiné majetkové záležitosti.
8. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2020/2021 Základní škole a
mateřské škole Damníkov.
9. Různé.
Pan starosta zahájil zasedání Zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) Damníkov a přivítal přítomné
a členy zastupitelstva obce. Poté pan starosta přistoupil k projednání prvního bodu.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu Mgr. Jarmilu Krulovou a pana Ladislava Straževiče.
Usnesení č. 1/5/2020
ZO schválilo ověřovatele zápisu Mgr. Jarmilu Krulovou a pana Ladislava Straževiče.
8-0-0
Pan starosta navrhl zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
Usnesení č. 2/5/2020
ZO schválilo zapisovatele zápisu paní Věru Švecovou.
8-0-0

2. Schválení programu.
Pan starosta seznámil ZO s programem zasedání.
Usnesení č. 3/5/2020
ZO schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 25. 05. 2020.
8-0-0
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Pan starosta informoval ZO o těchto činnostech:
- O dokončené opravě dívčího WC, schodiště a chodeb v první budově ZŠ a MŠ Damníkov.
- O rozbitém „mulčovači“. ZO rozhodlo, že se koupí nový mulčovací stroj i s ramenem.
V rozpočtovém opatření se chválil převod finančních prostředků na jeho koupi.
- O objízdné trase, která vede přes „horní konec“ Damníkova. ZO si stěžovalo na rychlou jízdou
po daném úseku a uložilo panu starostovi zjistit, zda by nebyla možná nějaká pravidelná
kontrola v dodržování pravidel silničního provozu ze strany Policie ČR.
- O ukončení pracovního poměru zaměstnance pana Michala Kaufmanna k 31. 05. 2020.
- O předělávání projektu na č. p. 21.
ZO bere informace na vědomí.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2020.
Paní Švecová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 2/2020, které obsahuje snížení
daňových příjmů obce ve výši 1 251 000,-Kč. Z toho důvodu bude krácena investiční akce na
kulturním domě ve výši 1 251 000,-Kč.
Usnesení č.4/5/2020
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020.
8-0-0
5. Pronájem pozemkové p. č. 270 a stavební p. č. 254 vše v k. ú. Damníkov.
Pan starosta seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 156/2020 ze dne 16. 03. 2020 manželů Jitky a
Davida Slánských, bytem Damníkov 144, o pronájmu pozemkové parcely číslo 270, trvalý
travní porost o celkové výměře 44 m2 v k. ú. Damníkov a stavební parcely číslo 254, zastavěná
plocha a nádvoří o celkové výměře 46 m2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 5/5/2020
ZO projednalo žádost č. j. DAM 156/2020 ze dne 16. 03. 2020 manželů Jitky a Davida
Slánských, bytem Damníkov 144, a neschválilo pronájem pozemkové parcely číslo 270, trvalý
travní porost o celkové výměře 44 m2 v k. ú. Damníkov a stavební parcely číslo 254, zastavěná
plocha a nádvoří o celkové výměře 46 m2 v k. ú. Damníkov.
8-0-0
Pan starosta seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 213/2020 ze dne 13. 05. 2020 paní Jany
Urbánkové, bytem Damníkov 146, o pronájmu pozemkové parcely číslo 270, trvalý travní
porost o celkové výměře 44 m2 v k. ú. Damníkov a stavební parcely číslo 254, zastavěná plocha
a nádvoří o celkové výměře 46 m2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 6/5/2020
ZO projednalo žádost č. j. DAM 213/2020 ze dne 13. 05. 2020 paní Jany Urbánkové, bytem
Damníkov 146, a neschválilo pronájem pozemkové parcely číslo 270, trvalý travní porost o
celkové výměře 44 m2 v k. ú. Damníkov a stavební parcely číslo 254, zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 46 m2 v k. ú. Damníkov.
8-0-0

6. Prodej pozemkové p. č. 585 v k. ú. Damníkov.
Pan starosta seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 122/2020 ze dne 26. 02. 2020 paní Věry
Pecháčkové, bytem Damníkov 32, o prodeji pozemkové parcely číslo 585, trvalý travní porost
o celkové výměře 1 134 m2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 7/5/2020
ZO projednalo žádost č. j. DAM 122/2020 ze dne 26. 02. 2020 paní Věry Pecháčkové, bytem
Damníkov 32, a neschválilo prodej pozemkové parcely číslo 585, trvalý travní porost o celkové
výměře 1 134 m2 v k. ú. Damníkov.
7-1-0
7. Jiné majetkové záležitosti.
Pan starosta seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 232/2020 ze dne 25. 05. 2020 pana Jiřího
Dvořáka, bytem Damníkov 127, o prodeji pozemkové parcely číslo 5226/6, trvalý travní porost
o celkové výměře 1 007 m2 v k. ú. Damníkov.
Usnesení č. 8/5/2020
ZO projednalo žádost č. j. DAM 232/2020 ze dne 25. 05. 2020 pana Jiřího Dvořáka, bytem
Damníkov 127, a schválilo prodej pozemkové parcely číslo 5226/6, trvalý travní porost o
celkové výměře 1 007 m2 v k. ú. Damníkov za cenu 350,-Kč/m2 obvyklou v daném místě a
čase + 12 500,-Kč za zhotovení přípojky elektrické energie.
6-2-0
Pan starosta seznámil ZO s žádostí č. j. DAM 228/2020 ze dne 21. 05. 2020 Společenství
vlastníků domu č. p. 8 Damníkov, IČ: 71172823, ve které žádají koupit část pozemkových
parcel číslo 361/1, trvalý travní porost a 361/4, trvalý travní porost k. ú. Damníkov dle nákresu
s tím, že Společenství vlastníků domu č. p. 8 Damníkov by nechalo na své náklady zmíněnou
část pozemkových parcel geometricky zaměřit.
ZO vedlo diskusi a dohodlo se na pracovní schůzce na daném místě v žádosti.
8. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2020/2021 Základní škole a
mateřské škole Damníkov.
Paní Švecová seznámila ZO s žádostí o povolení výjimky počtu žáků pro školní rok 2020/2021
Základní škole a mateřské škole Damníkov.
Usnesení č. 9/5/2020
ZO schválilo Základní škole a mateřské škole Damníkov žádost o povolení výjimky v počtu
žáků ve školním roce 2020/2021. Předpokládá se menší počet žáků, než je požadovaný počet
žáků pro 9 tříd.
8-0-0
9. Různé.
Pan starosta informoval ZO, že pouť v obci Damníkov se uskuteční o víkendu
20. 06. – 21. 06. 2020, tentokrát bez večerní zábavy.
ZO bere informaci na vědomí.
Pan starosta ukončil zasedání ZO v 17:45.
Zápis zapsán dne: 27. května 2020
Zapsala: Věra Švecová, DiS.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jarmila Krulová
Ladislav Straževič
Starosta: Jiří Blažek

