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Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 29.4.2019 v 16:30 hod. v kanceláři 

obecního úřadu. 

 

Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání 

bylo řádně svoláno a že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné.  

Viz. prezenční listina 

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí 

a nejsou proti němu námitky.  

Starostka požádala přítomné, aby se k navrženému programu vyjádřili.  

Usnesení č. 1 hlasování: 7 členů vyslovilo s návrhem programu souhlas a schválili 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, zapisovatele 
2. Schválení prodeje pozemků v lokalitě Západ I. v Damnicích na základě vyhodnocení 

podaných nabídek 
3. Návrh rozpočtu Obce Damnice na rok 2019 
4. Návrh rozpočtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi na rok 

2019 
5. Pasport veřejného osvětlení 
6. Oprava silnice I/53 
7. Došlá pošta 
8. Různé 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
1. Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na zapisovatele a ověřovatele 4. 

zasedání zastupitelstva obce, zapisovatelem byla navržena Kateřina Voldánová a 
ověřovateli byly navrženy paní Lucie Šmidová a Ing. Marta Fialová. 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 4. zasedání 

zastupitelstva obce Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 4. zasedání zastupitelstva 

obce paní Lucii Šmidovou a Ing. Martu Fialovou.  

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

2. Byl předložen výsledek z otevření obálek s nabídkami na koupi stavebního místa 

v lokalitě Západ I. v Damnicích, viz. přiložená tabulka.  

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s výsledkem otevření obálek 

na koupi stavebních míst v lokalitě Západ I. v Damnicích. Schvaluje prodej 

stavebních míst dle zveřejněných podmínek prodeje a to: 

Pozemek č. 1 o výměře 635,22 m2  manželům G. za cenu 850,- Kč/m2.  

Pozemek č. 2 o výměře 584,15 m2 panu J.V za cenu 304,71 Kč/m2.  

Pozemek č. 3 o výměře 731,94 m2 panu V.P. za cenu 466,- Kč/m2. 

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

3. Starostka obce předložila návrh rozpočtu na rok 2019 a požádala přítomné, aby se 

k tomuto návrhu vyjádřili. Bylo navrženo zařadit do rozpočtu dotaci z Ministerstva 
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obrany ČR na rekonstrukci pomníku obětem I. světové války ve výši 633 000,- Kč.  

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje rozpočet obce na rok 2019 

dle předloženého návrhu s tím, že do příjmu bude doplněna položka 4216 a 

částka 633 000,- Kč a do výdajů bude na § 3326 položka 6121 doplněna částka 

633 000,- Kč. Rozpočet je schválen na paragrafy.  

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

4. Byl předložen návrh rozpočtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u 

Miroslavi na rok 2019, viz. příloha. Dále byla vedena diskuse o zrušení svazku. 

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO 

Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi na rok 2019.  

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

5. Společnost E-ON Energie, a.s. doručila nabídku č. 40/2019/Kn na pasport 

veřejného osvětlení. Starostka seznámila přítomné s touto nabídkou.  

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje nabídku společnosti E-ON 

Energie, a.s, IČ: 26078201 č. 40/2019/Kn na pasport veřejného osvětlení.  

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

6. Společností PK Ossendorf byla předložena smlouva s vypořádání některých práv a 

povinností souvisejících s realizací stavby Silnice I/53, Miroslav Branišovice. 

Starostka seznámila přítomné s obsahem této smlouvy. O tomto byla vedena 

diskuse. Bude vytvořena nová polní asfaltová cesta, která bude bezplatně 

převedena obci Damnice, ale obec se o ni do budoucna bude muset starat. 

Zastupitele vedli diskusi o tom, komu patří přilehlá pole kolem vytvořené cesty.  

Usnesení č. 8 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje uzavření smlouvy o 

vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby Silnice 

I/53, Miroslav – Branišovice s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 659933390.  

Hlasování: pro 4, nikdo se nezdržel, 3 byli proti – Procházka, Liška, Ing. Fialová.  

Dále byla doručena žádost o kácení mimolesních dřevin na stavbu „Silnice I/53, 

Miroslav – Branišovice“.  

Usnesení č. 9 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s pokácením mimolesních 

dřevin v katastrálním území obce Damnice v rámci akce „Silnice I/53, Miroslav – 

Branišovice“, obec požaduje náhradní výsadbu – 20 stromů (lípa, buk, dub, jasan 

červený po 5 kusech od každého. Bude vydáno závazné stanovisko, dle zákona o 

povolení kácení dřevin.  Náhradní výsadba bude provedena na pozemku pč. 

3238/2 od domu čp. 133 po železniční most. Kácení stromů bude provedeno dle 

přiložené tabulky.  

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

7. Došlá pošta 

- Linka bezpečí, z.s., doručila žádost o podporu provozu. 

Usnesení č. 10 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí s finanční podporou Linky 

bezpečí, z.s., IČ: 61383198. 

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  
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- MěÚ v Moravském Krumlově doručil veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy – 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Starostka 

seznámila přítomné s obsahem.  

- Společnost John Deer zaslala nabídku na svoje stroje.  

8. Různé  

- Společnost RPA předložila příkazní smlouvu, kde by pro naši obec zorganizovala 

výběrové řízení na akci „Sociální bydlení v obci Damnice“ za cenu 50 000,- Kč bez 

DPH. K získané dotaci se vyjádřila starostka obce.  

Usnesení č. 11 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje uzavření smlouvy se 

společností RPA, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 BRNO, IČ: 

26298163 č. SML-Z-M-19-173 na organizaci výběrového řízení na akci „Sociální 

bydlení v obci Damnice“ za cenu 50 000,- Kč bez DPH. 

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

- Na základě dřívější dohody starostka obce vyhledala zahradní domky, které by u 

bytového domu čp. 13 mohli sloužit jako uložiště kol pro nájemníky. Starostka 

navrhla, aby se zastupitelstvo obce Damnice sešlo na místě samém a domluvili se 

na koupi zahradního domku.  Zahradní domek by stál asi 50 000,- Kč a je zahrnut 

v rozpočtu obce.  

Usnesení č. 12 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí se schůzkou ohledně 

zahradního domku u bytového domu Damnice č. 13.  

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

- Bylo doručeno statistické posouzení betonového mostu u domu čp. 21., viz. 

příloha. Starostka seznámila přítomné s obsahem a konstatovala výsledek tohoto 

statistického posouzení, kde je uvedeno, že betonový most je nutné nejpozději do 

2 let zrekonstruovat. 

Usnesení č. 13 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí statistické posouzení 

betonového mostu u domu čp. 21 v Damnicích.  

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

- S Úřadu práce ČR, pracoviště Znojmo byla zaslána informace o projektu podpora 

zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, starostka 

vysvětlila princip tohoto projektu.  

Usnesení č. 14 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí s vytvořením projektu na 

podporu zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazeč v naší obci.   

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

 V této souvislosti se starostka obce vyjádřila k možnosti podat žádost o 

pracovníky VPP, kteří by mohli být zaměstnáni od 1.6.2019 na dobu 6 měsíců. 

Vzhledem k časté nemocnosti naší zaměstnankyně paní L.B. by doporučovala 

podat žádost o dotaci na pracovníka VPP.  

Usnesení č. 15 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s podáním žádosti o dotaci 

na pracovníky VPP od 1.6.2019, jednalo by se o jedno pracovní místo.  

Hlasování: pro 7, niko se nezdržel, nikdo nebyl proti.  
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9. Byly předloženy nabídky na rekonstrukci „Rekonstrukce a obnova pomníku 

Obětem 1. světové války – restaurátorské práce na pomník“. Byly osloveny 3 

firmy.   

Název firmy IČO 

Cena celkem 

za objekt 

bez DPH v Kč 

DPH 

Cena celkem 

za objekt s 

DPH 

 

Mgr. Alexandr 

Kozlov 
6101281912 816 350,00 Není plátce 816 350,00 1. 

Ondřej Doležal 5608290171 950 000,00 Není plátce 950 000,00 2. 

Bohdan Altunin   1 160 000,00  1 160 000,00 3. 

 

Usnesení č. 16 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje Mgr. Alexandra Kozlova na 

zhotovitele díla – restaurátorské práce na pomníku obětem I. světové války, IČ: 

6101281912, se sídlem Na Slupi 1485/10, 128 000 PAHA 2, jako zhotovitele akce 

„Rekonstrukce a obnova pomníku obětem 1. světové války – restaurátorské 

práce“ jeho nabídka byla nejvhodnější, celková cena za rekonstrukci je 816 350,00 

Kč.  

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

- Starostka vznesla dotaz na pana Lišku, zda by mohl vysokozdvižným vozíkem 

dopravit kontejner na bioodpad na hřiště. Pan Liška je schopný tento kontejner 

odvést.  

- Dne 7.5.2019 proběhne v naší obci pietní akt u příležitosti 74. výročí konce 2. 

světové války. K této příležitosti bude připravena výstava dobových fotografií 

z naší obce. Město Miroslav nám zapůjčí stojany na fotografie. Starostka požádala 

pana Lišku, zda by tyto stojany mohl z Miroslavi přivést. Pan Liška dovoz zajistí.  

Dále byla vedena diskuse o konání této akce, bylo dohodnuto, že akce začne 

v 17:00 hodin položením věnce k pomníku obětem II. světové války, poté bude 

v sále probíhat výstava.  

- Starostka vznesla dotaz, zda zastupitelé souhlasí s tím, abychom i nadále 

spolupracovali při opravách plynových kotlů s panem Miroslavem Žákem.   

Usnesení č. 17 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s tím, aby i nadále byly 

řešeny problémy plynových kotlů v bytech Damnice č. 13 s panem Miroslavem 

Žákem – Plyn – servis, Na Kopci 1045, 672 72 Miroslav, IČ: 44968752. 

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

10. Obec byla oslovena Vinařským spolkem v Damnicích, zda by obec mohla jako 

každoročně při otevření sklepní uličky zajistit občerstvení na této akci. Vzhledem 

k tomu, že se žádný se zastupitelů k této prosbě nevyjádřil, starostka obce 

požádala, aby si toto promysleli, a na příští společné schůzce bude dohodnuto, 

zda se obec do této akce zapojí.  

11. Diskuse 

- Paní K. vznesla dotaz, kdy se damnického zasedání zúčastní starostka obce Jiřice u 



 

 

Stránka 5 

 

  

Miroslavi, aby byly dohodnuty podmínky výstavby chodníku směrem do Jiřic. 

Starostka obce sdělila, že v současné době ještě neproběhla směna pozemků 

v Jiřicích, proto jsou zatím debaty bezpředmětné.   

- Byla řešena problematika oprava rourky u domu Damnice čp. 68. V současné 

době je možné řešení vyvrtat nový vrt mimo nemovitost čp. 68. Zastupitelé 

s občany o tomto vedli diskusi.   

- Starostka se vyjádřila ke směně pozemků s panem J.K., který vlastní pozemek, na 

kterém by obec chtěla vybudovat rybník. Bohužel obec nevlastní pozemky, které 

by mu mohla směnit, proto požádala přítomné, aby promysleli možná řešení 

směny pozemku.  

- Pan Procházka sdělil, že v potoku Miroslávka, který teče přes naši obec, již delší 

dobu neteče voda a vyjádřil se k této problematice. Vznesl požadavek, zda by se 

zastupitelé mohli podívat na přečerpávací stanici v Miroslavi, protože voda by 

odtud měla téct zpátky do potoka, ale průtok potoka je stále velmi malý. Pana 

Procházku toto zajímá, protože je velké sucho a do miroslavské čističky přitéká 

velké množství vody z kanalizací 4 obcí, která končí pouze na Rénách. O tomto 

byla vedena diskuse. Starostka sdělila, že vzhledem k dlouhodobému suchu je 

vody málo.   

- Paní E. vznesla dotaz, zda o stavební pozemky měli zájem i damničtí občané. 

K tomu se vyjádřila starostka obce.  

- Paní P.sdělila, že v ulici, ve které bydlí, nesvítí veřejné osvětlení. Jedná se o světlo 

za garáží paní H. 

- Paní E. vznesla dotaz ohledně sekání trávy. Dotaz se týkal toho, zda by obec 

nemohla přispět občanům, kteří si sekají sami trávu na obecním pozemku alespoň 

10l benzínu. O tomto byla vedena diskuse, kde se vyjádřila paní K. a paní H., které 

by za sekání na svém pozemku byly ochotny zaplatit. K situaci údržby obecní 

zeleně se vyjádřila starostka obce.  

- Paní E. oznámila, že pan L. parkuje na chodníku takovým způsobem, že není 

možno přes něj projít. K problematice parkování se vyjádřila starostka obce.  

- Byla řešena problematika pejskařů. Bylo řešeno bydlení psů v obecních bytech. 

Paní B. by všem majitelům psů, kteří jsou v obecních bytech, zvýšila nájemné. 

K tomuto se vyjádřila paní starostka.  

- Dále byla vedena diskuse o dětském hřišti za obecním úřadem. Bylo řešeno, že 

rodiče dětí, kteří toto hřiště navštěvují, nejsou schopni před svým odchodem 

zavřít pískoviště a krabici s hračkami. Na dětském hřišti se kouří a návštěvníci 

hřiště a přilehlé kavárny chodí očůrávat zeď, což způsobuje velký zápach. 

Znechucuje to obyvatele žijící v blízkém okolí a ničí to obecní majetek. Tato 

situace se řeší již velmi dlouho.  

12. Protože o diskusi již nebyl zájem, starostka schůzi ukončila v 17:35 hodin.  
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Zapsala: Kateřina Voldánová  …..................................................... 

Ověřovatelé: 

  Lucie Šmidová   …..................................................... 

   Ing. Marta Fialová   ….................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 29.4.2019 


