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Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 10.7.2019 v 17:00 hod. v kanceláři 

obecního úřadu. 

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

bylo řádně svoláno a že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné.  

Viz. prezenční listina 

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

Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.   

Starostka požádala přítomné, aby se k navrženému programu vyjádřili. 

Usnesení č. 1 hlasování: 5 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.  

ZO 5 hlasy schvaluje následující program:  

1. Zahájení, určení ověřovatelů, zapisovatele   
2. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele inženýrských sítí v lokalitě Západ I.  
3. Smlouva o dílo „Obec inženýrské sítě“ 
4. Dohoda o převzetí investorství Damnice – IS 2019 
5. Smlouvy o poskytnutí dotace Damnice – IS 2019 
6. Došlá pošta 
7. Různé 
8. Diskuse 
9. Závěr 

1. Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na zapisovatele a ověřovatele 6. 
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 6. zasedání 

zastupitelstva obce Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 6. zasedání zastupitelstva 

obce paní Lucii Šmidovou a Ing. Martu Fialovou.  

Hlasování: pro 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

2. Vodárenskou a.s. byl předložen výsledek výběrového řízení na akci „Inženýrské 

sítě a místní komunikace Damnice – Západ I.“ 

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky na akci „ Inženýrské sítě a místní komunikace Damnice- 

Západ I.“, kdy nejvhodnější nabídku doručila firma Inženýrské stavby Neumann 

s.r.o., Nad Splavem 2884/7, 669 02 Znojmo, IČ: 29380880, nabídková cena bez 

DPH 1 601 268,06 Kč.  

Hlasování: pro 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

3. Byla předložena smlouva o dílo na akci „Inženýrské sítě a místní komunikace pro 

lokalitu Damnice Západ I.“ SO 04 Plynovod, SO 05 Veřejné osvětlení“.   

Usnesení č. 4 zastupitelstvo Obce Damnice schvaluje smlouvu o dílo na akci 

„Inženýrské sítě a místní komunikace pro lokalitu Damnice Západ I.“ SO 04 

Plynovod, SO 05 Veřejné osvětlení“ s firmou Inženýrské stavby Neumann s.r.o., 

Nad Splavem 2884/7, 669 02 Znojmo, IČ: 29380880. Sjednaná cena 981 506,70,- 

Kč.  
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Hlasování: pro 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

4. Byla předložena dohoda o převzetí závazku (investorství).  

Usnesení č. 5 zastupitelstvo Obce Damnice schvaluje dohodu o převzetí závazku 

(investorství) na akci „Inženýrské sítě a místní komunikace Damnice – Západ I.“ 

Objekt SO 02 – Splašková kanalizace, SO 03 – Vodovodní řád se zájmovým 

sdružením Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČ: 

45671745.  

Hlasování: pro 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

5. Byla předložena smlouva o poskytnutí dotace – investičního transferu.  

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 

– investičního transferu se Zájmovým sdružením obcí Vodovody a kanalizace 

Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČ: 45671745 na akci „Inženýrské sítě a 

místní komunikace – Západ I, Objekt SO 02 – Splašková kanalizace, SO 03 – 

Vodovodní řád.  

Hlasování: pro 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

6. Došlá pošta 

- Na obecní úřad byla doručena ústní stížnost na pronájem obecního bytu č. 

3/141 v budově čp. 141 – nájemník pan Miroslav Laub.  

7. Různé 

- Na základě ústní stížnosti byl na obecní úřad pozván pan M.L., aby podal 

vysvětlení ohledně žití v pronajatém obecním domě 3/141 v budově čp. 141.  

- Zastupitelstvo obce vedlo jednání s místními hasiči ohledně vynaložených 

nákladů na pořádání Dne dětí 8.6.2019. Bylo navrženo přispět 5 000,- Kč na 

přípravu této akce.  

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje poskytnutí příspěvku ve 

výši 5 000,- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných 

hasičů Damnice, se sídlem Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi, IČ: 

07821956 na pořádání Dne dětí v Damnicích 8.6.2019. Bude sepsána darovací 

smlouva. 

Hlasování: pro 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

8. Diskuse 

V diskusi byly řešeny nadcházející kulturní akce 

9. Protože o diskusi již nebyl zájem, schůzi starostka ukončila v 18:00 hodin. 

       

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

Ověřovatelé: 

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

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

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

Zápis vyhotoven dne 10.7.2019 


