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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 

Damnice, konaného dne 1.11.2018, od 17:00 hodin. 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Damnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 

hodin dosavadní starostkou obce Mgr. Lenkou Hodaňovou („dále jako „předsedající“). Před 

zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající schůze 

konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 

lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 

19.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na 

úřední desce Obecního úřadu Damnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní, a to od 24.10.2018 do 1.11.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední 

desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 

1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v 

platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 

2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Damnice a jejích občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen 

zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele  
Zastupitelstvo obce Damnice určuje ověřovateli zápisu Ing. Martu Fialovou a paní Lucii 

Šmidovou a zapisovatelem paní Kateřinu Voldánovou.  

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 
Zastupitelstvo obce Damnice schvaluje program ustavujícího zasedání. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
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Bod 1 - volba starosty a místostarosty 

 
Zastupitelstvo obce Damnice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Damnice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon funkce starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva dlouhodobě 

neuvolnění. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Damnice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 

postupem uvedeným předsedajícím. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Damnice volí starostou Mgr. Lenku Hodaňovou.  

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Damnice volí místostarostou obce paní Jitku Jakubovovu. 

Výsledek hlasování: Pro 4, proti 3, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Bod 2.  - Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

Zastupitelstvo obce Damnice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy finančního výboru: 

Zastupitelstvo obce Damnice volí předsedou finančního výboru Ing. Martu Fialovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy kontrolního výboru: 

Zastupitelstvo obce Damnice volí předsedou kontrolního výboru paní Lucii Šmidovou.   

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru: 

Zastupitelstvo obce Damnice volí členy kontrolního výboru paní Miroslavu Robotkovou a 

pana Františka Procházky.  

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 



Stránka 3 

 

 

Zastupitelstvo obce Damnice volí členy finančního výboru paní Leonu Hanuškovou a pana 

Pavla Lišku. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

Bod 3 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva 
 

1) Zastupitelstvo obce Damnice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

starosta 19.585,-Kč, 

místostarosta 12.725,-Kč, 

předseda výboru 1.340,- Kč, 

člen výboru 1.030,- Kč, 

2) Zastupitelstvo obce Damnice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému 

členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé 

funkce ve výše uvedeném bodě 1). 

3) Zastupitelstvo obce Damnice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení 

náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě 

personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 

(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude 

odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

 

Bod 4 – Rozpočtové opatření 
Zastupitelstvo obce Damnice zplnomocňuje starostku obce Mgr. Lenku Hodaňovou 

k provádění rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních celků.  

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

 

Bod 5 – Veřejnoprávní smlouva s Městem Miroslav 
 

Zastupitelstvo obce Damnice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Damnice a 

Městem Miroslav, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti pro správní řízení podle 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a veřejnoprávní smlouva je uzavřena 

od 1.1.2019 do 31.12.2019. Za jeden přestupek zaplatí Obec Damnice Městu Miroslav 1.500,- 

Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
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Bod 6 – Různé 
 

Zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s tím, aby porady starostky obce byly svolávány 

převážně na středu v časovém rozmezí 17 – 18 hodin.  

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

 

Bod 7 – Diskuse 
 

V diskusi vystoupil pan B., který poděkoval zastupitelům za dosavadní práci a popřál všem 

zastupitelům k jejich zvolení. Měl požadavek, zda by nově zvolené zastupitelstvo obce mohlo 

vytvořit program akcí, které by za své funkční období chtělo realizovat, aby po skončení 

mandátu měli občané možnost srovnání. Rád by tento plán umístil na internetové stránky 

obce.  K tomuto se vyjádřila starostka obce. Dále pan B. informoval o tom, že v naší obci je 

mnoho občanů, kteří bojují s exekucemi. Požádal zastupitele, zda by toto nemohli nějakým 

způsobem řešit a těmto lidem pomoci například seminářem o tom, jak se z dluhové pasti 

dostat. K tomuto se také vyjádřila starostka obce.  

Bylo řešeno vybudování sociálních bytů z domu čp. 36. 

Zastupitel pan Pavel Liška vznesl dotaz, který se týkal vybudování chodníku do Jiřic u 

Miroslavi. Celou situaci vysvětlila starostka obce, mimo jiné uvedla, že chodník může být 

vybudován teprve teď, protože Obec Jiřice u Miroslavi provedla změnu územního plánu obce 

v loňském roce a teprve v této změně se počítá i s vybudováním chodníku mezi Damnicemi a 

Jiřicemi u Miroslavi. Chodník by mohl být vybudovaný v rámci cyklostezky, která by mohla 

vést až na přestupní terminál na rozcestí. Dále se starostka vyjádřila k financování této akce, 

sdělila, že samotný chodník je finančně náročná akce a bez dotací je to velké zatížení 

obecního rozpočtu. Občané o tomto vedli diskusi, i přes starostčino vysvětlení bylo 

požadováno, aby byl vybudovaný pouze chodník z obecního rozpočtu bez dotací.  

V místním parku u pomníku obětem II. světové války se objevily geodetické označené kolíky. 

Paní I.V. by zajímalo, z jakého důvodu jsou zde tyto kolíky umístěny. K tomuto se vyjádřila 

starostka a sdělila, že v současné chvíli není nikomu známo, proč tam byly tyto kolíky 

umístěny, obec nebyla k ničemu přizvána a ani žádné vytyčení neobjednávala. Mohlo by to 

mít souvislost s vybudováním nového vodovodního přivaděče, který bude v této lokalitě 

budován Vodárenskou a.s.  

Byla vedena disku o čistění potoka Miroslávka. 

Paní J.L. vznesla dotaz na oplocení dětského hřiště za OÚ. K tomuto se vyjádřila starostka 

obce a celou situaci vysvětlila.  

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:55 hodin. 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Odměny členům zastupitelstva 

4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 1.11.2018 

 

Zapisovatel: 

 

Kateřina Voldánová    _____________________________________ 

 

Ověřovatelé:      

    

Lucie Šmidová    _____________________________________ 

 

 

Ing. Marta Fialová    _____________________________________ 

 

 

 

Starosta:  

Mgr. Lenka Hodaňová   _____________________________________ 


