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Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 11.5.2021 v 17:00 hod. v zasedací 

místnosti obecního úřadu. 

 

Usnesení č. 1 hlasování: 7 členů vyslovilo s návrhem programu souhlas a schválilo opatření, 

že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.  

Hlasování: nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

OZ 7 hlasy schvaluje následující program:  

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Zřizovací listina Mateřské školy Damnice 

3. Mateřská škola Damnice – zápis nové školy do rejstříku škol 

4. Dotace 

5. Dodatek ke smlouvě „Komunikace v lokalitě Západ I.“ 

6. Stavby v obci 

7. Došlá pošta 

8. Různé  

9. Diskuse 

10. Závěr 

Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 17. zasedání 

zastupitelstva obce Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 17. zasedání zastupitelstva 

obce paní Jitka Jakubovová a pana Pavla Lišku.  

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 
Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje podání žádosti o zápis Mateřské 
školy Damnice, p.o. (s nejvyšším povoleným počtem 30 a místem poskytovaného 
vzdělávání/školské služby na adrese Damnice, toho času bez čp., pč. 3431 a 2/4), jejíž 
činnost bude vykonávat příspěvková organizace Mateřská škola Damnice, do rejstříku 
škol a školských zařízení, a to s účinností od 1.9.2021. Žádost tvoří přílohu zápisu. 
Dále ukládá Mgr. Lence Hodaňové, starostce obce Damnice, podat výše uvednou 
žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.  
Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů schvaluje podání žádosti o zápis školní výdejny (s nejvyšším povoleným 

počtem 30 a místem poskytováného vzdělánání školské služby na adrese Damnice, 

pč. 3431 s 2/4), jejiž činnost bude vykonávat příspěvková organizace Mateřská škola 

Damnice, p.o., do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od 1.9.2021. 

Žádost tvoří přílohu zápisu. Dále ukládá Mgr. Lence Hodaňové, starostce obce 

Damnice, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 

školství.  
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Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zástupce do výběrové komise na 

místo ředitelky MŠ Mgr. Lenku Hodaňovou, Ing. Martu Fialovou, paní Lucii Šmidovou 

jako náhradnici, případně 3 člena komise.  

 

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice volí předsedu do výběrové komise Mgr. 

Lenku Hodaňovou, starostku obce. 

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje oslovení 3 firem do výběrového 

řízení na akci Centrum volnočasových aktivit V. etapa, které byly osloveny při akci 

Centrum volnočasových aktivit IV. etapa. 

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 

Usnesení č. 8 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

12/2020 na akci „Inženýrské sítě a místní komunikace Damnice – Západ I.“ 

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 

Usnesení č. 9 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. 9900100883_1/VB se společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 

Ústí nad Labem, IČ: 27295567.  

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 

Usnesení 10 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s umístěním novostavby 

rodinného domu na pč. 3473 dle přiložené dokumentace.  

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 

Usnesení č. 11 zastupitelstvo obce Damnice neschvaluje prodej pozemků dle 

předložené žádosti manželům P., bytem Damnice XX. 

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 

Usnesení č. 12 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje záměr prodeje obecních 

pozemků pč. 3335/11 a 2/36 za účelem výstavby rodinného domu.  

Hlasování: pro 4 -  Procházka, Ing. Fialová, Jakubovová, Hodaňová, zdržel se 1 - Liška, 

proti prodeji 2 - Spěvák, Šmidová. 

 

Usnesení č. 13 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s tím, aby zájemcům o pozemky 

byla doručena odpověď na jejich žádosti.  

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  
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Usnesení č. 14 zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o aplikaci 

Infokanálu. Souhlasí s tím, abychom si Infokanál ponechali.  

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 

Různé  

- V pátek 14.5.2021 bude kontrolní den staveb MŠ, Sociální bydlení, Komunitní 

centrum, zatím ještě není upřesněný čas, ihned po zaslání bude přeposlána 

pozvánka na kontrolní den všem zastupitelům. 

- Ing. Fialová vznesla dotaz k výběrovému řízení na vybavení MŠ. K vybavení se 

vyjádřila paní starostka.  

- Pan Spěvák vznesl dotaz, zda je kuchyňka v MŠ připravena na vaření.  K tomuto se 

vyjádřila starostka obce a paní Šmidová doplnila otázku pana Spěváka.  

- Pan Josef Spěvák položil dotaz, že v územním plánu je přes park zpevněná cesta. 

Původní i současný návrh je účelová cesta. Pozemek pč. 83 je určen ke stavbě 

rodinného domu. Dále starostka sdělila, že obec je povinna udělat cestu ke 

stavebním místům. Toto se zatím neřešilo, protože tam nikdo nestaví.  

- Pan Spěvák, vznesl dotaz, zda je naše obec v ochranném pásmu.  

- Paní Šmidová vznesla dotaz, že na internetových stránkách nabízíme pozemky 

k prodeji. Kolegové z práce se jí dotazují, kde jsou tyto pozemky umístěny a ona 

nevím, které pozemky prodáváme, proto se ptá.  K tomuto se vyjádřila účetní 

obce, která sdělila, že za tuto situaci může. Vysvětlila, že bylo mnoho dotazů na 

stavební místa v obci, proto požádala starostku obce o sepsání sdělení pro 

zájemce o stavební místa, které je umístěno na internetových stránkách, že obec 

nedisponuje žádnými stavebními pozemky.  Starostka se vyjádřila ke směně 

pozemků s paní Ch..  

1. Diskuse 

Paní Šmidová vznesla dotaz, zda máme nějaké info k pozemku pana K. za G.. Paní 

starostka se k tomuto informovala a informace předala.  

2. Protože o diskusi již nebyl zájem, starostka schůzi ukončila v 18:01 hodin. 

 

 

Zapsala: Kateřina Voldánová  …..................................................... 

Ověřovatelé: 

   Pavel Liška   …..................................................... 

  Jitka Jakubovová  ….................................................... 

Starostka: Mgr. Lenka Hodaňová ….................................................... 

Zápis vyhotoven dne 11.5.2021 


