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Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 3.10.2017 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 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. Koupě rodinného domu čp. 85 v Damnicích 
3. Rozpočtové opatření 
4. Centrum pro volnočasové aktivity – oprava střechy  - výběr dodavatele  
5. Různé 
6. Diskuse 
7. Závěr 

 

 
1. Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na zapisovatele a ověřovatele 5. 

zasedání zastupitelstva obce, zapisovatelem byla navržena Lucie Šmidová a 
ověřovateli byli navrženi pan Jaromír Švejkar a paní Jitka Jakubovová. 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 5. zasedání 

zastupitelstva obce Lucii Šmidovou a ověřovateli 5. zasedání zastupitelstva obce 

paní Jitku Jakubovovou a pan Jaromíra Švejkara.  

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

2. Dne 24.9.2017 se zastupitelstvo obce Damnice sešlo v rodinném domě čp. 85 

v Damnicích. Zastupitelé si celý dům prohlédli. Majitel pan M.Ř. požaduje za dům 

cenu 1.500.00,- Kč, Firmě, která zprostředkuje prodej, by obec zaplatila 78.000,- 

Kč. Zastupitelé vedli o ceně diskusi. Starostka sdělila, že pan Řeřucha je ochoten 

klesnout s cenou za dům na 1.400.000,- Kč. Dům by byl využit k rekonstrukci na 

komunitní dům.  

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje koupi rodinného domu čp. 

85 v Damnicích, pozemek pč. 76 o výměře 2271 m2, na němž leží tento rodinný 

dům, vše v kú Damnice, zapsané na listu vlastnictví č. 42. Cena za dům je 

1.400.000,- Kč, zprostředkovatelské firmě obec uhradí 78.000,- Kč, dále obec 

uhradí veškeré náklady spojené s převodem domu a pozemku. Starostka obce 

dostala pověření k podpisu dohody o rezervaci nemovitosti a kupní smlouvy.   

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

3. Účetní obce předložila rozpočtové opatření č. 5/2017 a č. 6/2017, viz. příloha. 
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Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje rozpočtové opatření č. 

5/2017 a č. 6/2017. 

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

4. Byly doručeny tři nabídky v rámci získání dotace z Jihomoravského kraje Brno na 

opravu Centra pro volnočasové aktivity I. etapu, byly osloveny 3 firmy na realizaci 

opravy střechy.  

Název IČ Cena bez DPH Cena s DPH Pořadí 

Stavební firma Stavospol 

Znojmo s.r.o., Dobšická 

3545/12, 669 02 Znojmo 

27755541 402.495,- Kč 487.019,- Kč 3. 

ZL – STAV s.r.o., Únanov 

407, 671 31 

29243041 354.690,- Kč 429.175,- Kč 1. 

BAUZIT s.r.o., Pálavská 

389, 669 02 Suchohrdly 

25553861 384.690,- Kč 465.475,- Kč 2. 

     

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje výběr nejvhodnější nabídky 

na opravu střechu na centru pro volnočasové aktivity a zároveň starostku obce 

pověřuje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem ZL – STAV s.r.o., Únanov 407, 

671 31, IČ: 29243041 

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

5. Různé  

- Byly řešeny možnosti získání dotace na komunitní dům, který by vznikl 

z rodinného domu čp. 85 v Damnicích.  

6. Diskuse 

- V diskusi bylo řešeno předávání kompostérů, které obec dostane od 

Mikroregionu Miroslavsko.  

7. Protože o diskusi již nebyl zájem, schůzi starostka ukončila v 19:00 hodin. 

 

 

Zapsala: Lucie Šmidová   …..................................................... 

Ověřovatelé: 

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

 

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

 

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


