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Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 20.6.2017 v 18:00 hod. v kanceláři 

obecního úřadu. 

 

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

bylo řádně svoláno a že je přítomno 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 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, zapisovatele   
2. Návrh závěrečného účtu obce Damnice za rok 2016 
3. Účetní závěrka obce Damnice za rok 2016 
4. Návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi 

za rok 2016 
5. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Miroslavsko za rok 2016 
6. Záměr prodeje a směny obecních pozemků 
7. Žádost vinařského spolku v Damnicích 
8. Žádosti občanů 
9. Žádost o vyjádření 
10. Žádost o dotace z rozpočtu obce 
11. Financování sociálních služeb v roce 2017 
12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
13. Dotace 2017 
14. Veřejné osvětlení 
15. Rozpočtové opatření  
16. Kanalizační výbor 
17. Došlá pošta 
18. Různé 
19. Diskuse 
20. Závěr 

 

 
1. Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na zapisovatele a ověřovatele 3. 

zasedání zastupitelstva obce, zapisovatelem byla navržena Kateřina Voldánová a 
ověřovateli byli navrženi pan Jaromír Švejkar a paní Jitka Jakubovová. 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 3. zasedání 

zastupitelstva obce Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 3. zasedání zastupitelstva 

obce pana Jaromíra Švejkara a paní Jitku Jakubovovou.  

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

2. Byl předložen návrh závěrečného účtu obce Damnice za rok 2016.   

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje závěrečný účet obce 

Damnice za rok 2016 bez výhrad.  
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Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

3. Byla předložena účetní závěrka za rok 2016.  

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje účetní závěrku za rok 2016 

Obce Damnice. 

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

4. Byl předložen návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a 

Jiřice u Miroslavi za rok 2017.   

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí návrh závěrečného 

účtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi za rok 2016.  

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

5. Byl předložen závěrečný účet Mikroregionu Miroslavsko za rok 2016. 

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí závěrečný účet 

Mikroregionu Miroslavsko za rok 2016.  

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

6. Na úřední desce byl řádně vyvěšen záměr prodeje a směny pozemků. 

p.č. Nemovitý majetek Parcela č. Výměra 

1) Pozemek v kú. 593907 3261/4 267 

2) Pozemek v kú. 593907 63/46 118 

3) Pozemek v kú. 593907 63/45 89 

4) Pozemek v kú. 593907 63/44 144 

5) Pozemek v kú. 593907 63/43 123 

 

p.č. Nemovitý majetek Parcela č. Výměra 

1) Pozemek v kú. 593907 3260/4 454 

2) Pozemek v kú. 593907 63/8 333 

 

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje prodej pozemku pč. 63/46 o 

výměře 118 m2 paní L.Š., pozemku pč. 63/45 o výměře 89 m2 manželům K., 

pozemku pč. 63/44 o výměře 144 m2 manželům N.  Pozemek pč. 3261/4 o výměře 

267 m2 A.K. a R. D. Všechny pozemky budou prodány za 35,- Kč/m2.  Dále budou 

všichni kupující platit 1 500,- Kč za vytvořený geometrický plán a náklady spojené 

s převodem pozemků. O pozemek pč. 63/43 neprojevil nikdo zájem.  

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

Usnesení č. 8 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje směnu pozemku pč. 63/8 o 

výměře 333 m2 s panem P.P. za pozemek pč. 3141/2 o výměře 333,- m2. Pan P. 

uhradí 1 500,- Kč za zhotovení geometrického plánu.  Pozemek pč. 3141/2 má 

celkovou výměru 2 900,- m2. Bylo navrženo, aby zbylé metry tj. 2 567 m2 byly od 

pana P.P. odkoupeny za max 30,- Kč/m2. S panem P. bude vedeno jednání. Pokud 

by za navrženou cenu nechtěl pozemky odprodat, bude mu pozemek pč. 63/8 
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odprodán za stejných podmínek jako všem ostatním kupujícím v této lokalitě.  

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

Usnesení č. 9 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje směnu pozemku pč. 3260/4 

o výměře 454 m2 s L.D., za pozemek pč. 3259/2 o výměře 285 m2 a 3259/4 o 

výměře 107m2 a 3259/3 o výměře 51 m2. Obec bude po paní D. požadovat 3 000,- 

Kč za zhotovení geometrického plánu.  

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

Usnesení č. 10 Bylo vedeno jednání s JUDr. Ch. a panem H., kteří by s obcí směnili 

pozemky potřebné na vybudování cyklostezky a rybníka, ale nejméně jedna ku 

dvěma. Nesouhlasili se směnou za obecní pozemek pč. 3284/3, byl vyhledán jiný 

pozemek. Zastupitelstvo obce Damnice schvaluje směnu pozemku pč. 3355/1 o 

výměře 1 510 m2 s JUDr. CH., a panem H., za pozemky pč. 3238/3 o výměře 56,- 

m2, pč. 3238/5 o výměře 27,- m2 a pč. 3214/6 o výměře 489,- m2. Všechny 

náklady spojené se směnou budou uhrazeny obcí.  

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

Starostka navrhla, abychom odporodali pozemek, o který mají zájem manželé H., 

žádali o něj v roce 2016. Záměr byl řádně vyvěšen 25.11.2016 – 11.12.2016, jiný 

zájemce než manželé H. se nepřihlásili.  

Usnesení č. 11 zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku pč. 3335/10 o 

výměře 135m2 manželům H.. Cena je 35,- Kč/m2 a všechny náklady spojené 

s převodem pozemků.  

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

7. Při minulém zasedání byla vedena diskuse o finančním příspěvku pro Vinařský 

spolek v Damnicích. Po vzájemném setkání a dohodě nebude Vinařskému spolku 

v Damnicích poskytnut finanční příspěvek na otevření sklepní uličky v Damnicích. 

Příspěvek bude poskytnut v podobě spolupořádání této akce.  

Usnesení č. 12 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje spolupořádání otevření 

sklepní uličky v Damnicích.  

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

8. Byla doručena žádost manželů S., kteří chtějí před svým domem umístit 

zámkovou dlažbu, a to na pozemcích, které přímo sousedí s obecním pozemkem 

pč. 2005/28. V této lokalitě je také vybudována horská vpusť.  

Usnesení č. 13 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s položením rozebíratelné 

zámkové dlažby vedle obecního pozemku pč. 2005/28 v blízkosti horské vpusti dle 

podmínek uvedených v žádosti manželů S.. 

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

9. Byla doručen a smlouva o zřízení věcného břemene ZN-014330040707/001 se 

společností E.ON Distibuce, a.s. na pozemky pč. 2/4 a 3431 v kú Damnice.  

Usnesení č. 14 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje smlouvu č. ZN-

014330040707/001 o zřízení věcného břemene s E.ON Distribucí a.s. 

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti 
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Starostka seznámila přítomné s pozemkovou úpravou, která probíhá v obci 

Suchohrdly u Miroslavi. Zúčastnila se i schůzky s geodety. O tomto byla vedena 

diskuse.  

Usnesení č. 15 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí pozemkovou úpravu 

v obci Suchohrdly u Miroslavi.  

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

10. Byly předloženy žádosti Mikroregionu Miroslavsko o dotaci na úhradu 

turistického mobiliáře a na administraci výběrového řízení na kompostéry.  

Usnesení č. 16 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje příspěvek Mikroregionu 

Miroslavsko IČ: 71182039 ve výši 34 000,- Kč na úhradu turistického mobiliáře 

včetně montáže. S Mikroregionem bude vyhotovena veřejnoprávní smlouva.  

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

Usnesení č. 17 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje příspěvek Mikroregionu 

Miroslavsko IČ: 71182039 ve výši 2 026,- Kč na zajištění administrace výběrového 

řízení na kompostéry, jedná se o podíl obce Damnice . S Mikroregionem bude 

vyhotovena veřejnoprávní smlouva.  

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

11. Starostka se vyjádřila k financování sociálních služeb v roce 2017. Městem 

Moravský Krumlov byly navrženy dvě varianty spolufinancování.  

Usnesení č. 18 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí se financováním sociálních 

služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov dle 

varianty B, která je založena na principu solidárním a vychází z počtu obyvatel 

v obci. Pro rok 2017 je příspěvek ve výši 4 100,- Kč a bude uhrazen Městu 

Moravský Krumlov.  

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

12. Z Jihomoravského kraje byla předložena smlouva č. 044936/17/ORR na dotaci na 

akci „Moderní knihovna“ 

Usnesení č. 19 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje smlouvu č. 044936/17ORR 

s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, 

podprogramu Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2017 ve výši 27 000,- Kč na 

akci „Moderní knihovna“.  

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

Z Jihomoravského kraje byla předložena smlouva č. 044767/17/ORR na dotaci na 

akci „Centrum pro volnočasové aktivity I.etapa“. 

Usnesení č. 20 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje smlouvu č. 0044767/17ORR 

s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, 

podprogramu Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2017 ve výši 200 000,- Kč na 

akci „Centrum pro volnočasové aktivity I.etapa“.  

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

13. Starostka obce se vyjádřila ke stavu podaných žádostí o dotace v letošním roce. 

Sociální byty budou vypsány až po volbách 2017. Dále byla vedena diskuse o jaké 
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dotace bychom mohli v letošním roce ještě žádat.  

Sdělila přítomným, že se zúčastnili setkání v Brně ohledně dotace na rybník. Byla 

vedena velmi velká diskuse o rybníku. Bylo by lepší zrealizovat vybudování 

mokřadu, ovšem vlastní náklady na tuto akci jsou velmi vysoké, až ve výši 

2 000 000,- Kč, což přišlo všem zastupitelům vysoké. Proto starostka nechala toto 

ke zvážení.   

Je vypsaný dotační titul na komunitní domy, v listopadu proběhne uzávěrka 

podávání dotací. Byly řešeny prostory pro vybudování komunitního domu, bude 

osloven M.M. ohledně zříceniny domu čp. 43, bude vedeno jednání s panem 

Karlem Cafourkem ohledně jeho stodoly a jednání s manžely L. ohledně 

odprodeje domu čp. 28. Dále byly všichni přítomni vyzváni, aby popřemýšleli o 

prostorech pro vybudování komunitního domu.   

Usnesení č. 21 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí stav žádostí o dotace 

v roce 2017.  

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

14. Byla doručena nabídka od společnosti ECO LED SOL s.r.o. na modernizaci 

veřejného osvětlení.  

Usnesení č. 22 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí s modernizací veřejného 

osvětlení dle nabídky ECO LED SOL s.r.o. V současné době je v obci veřejné 

osvětlení po rekonstrukci a není třeba do něj investovat.  

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

15. Účetní obce předložila rozpočtové opatření č. 1/2017a č. 2/2017, viz. příloha. 

Usnesení č. 23 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje rozpočtové opatření č. 

1/2017 a č. 2/2017, viz. příloha.  

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

16. Byla předložena zpráva kanalizačního výboru.  

Usnesení č. 24 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí zprávu kanalizačního 

výboru obce.  

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

17. Došlá pošta 

- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., zaslala žádost o 

finanční příspěvek 

Usnesení č. 25 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí s příspěvkem výše 

zmiňované asociaci i v letošním roce by rádo přispělo Oblastní charitě Znojmo.  

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

- Oblastní Charita Znojmo zaslala informaci o rodinném sociálním asistentovi.  

18. Různé  

- Na základě novelizace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) je třeba stanovit 

obvod mateřské školy. Starostka toto nechala na zvážení do zářijového 

zasedání.  
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Usnesení č. 26 zastupitelstvo obce souhlasí se stanovením obvodu mateřské 

školy na zářijovém zasedání zastupitelstva obce.  

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

- Mikroregion Miroslavsko získal dotaci na mobiliáře do obcí mikroregionu. 

Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na umístění mobiliáře. Bylo 

navrženo mobiliáře umístit na polní cestu směrem na Suchohrdly u Miroslavi 

blíže k Damnicím.   

Usnesení č. 27 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s umístěním mobiliáře 

na polní cestu směrem k Suchohrdlím u Miroslavi.  

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

- Usnesení č. 28 zastupitelstvo obce Damnice vyjadřuje souhlas s projektem 

Modernizace víceúčelového sportovního areálu Damnice (žadatel: obec 

Damnice, IČ 00600270, adresa místa realizace projektu: p.č. 66/3, Damnice), 

předkládaným do Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny 

sportu, Podprogram 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu 

– ÚSC, SK a TJ, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sportu pro 

vyhlášení státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky. 

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

19. Diskuse 

- Byla vedena diskuse o sklepní uličce a pracovnících VPP.  

20. Protože o diskusi již nebyl zájem, schůzi starostka ukončila v 20:00 hodin. 

 

          

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

Ověřovatelé: 

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

 

  Jaromír Švejkar  ….................................................... 

 

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


