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Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 21.6.2016 v 18:30 hod. v kanceláři 

obecního úřadu. 

 

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

bylo řádně svoláno a že je přítomno 5 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:  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.  

OZ 5 hlasy schvaluje následující program:  

1. Zahájení, určení ověřovatelů, zapisovatele   
2. Návrh závěrečného účtu obce Damnice za rok 2015 
3. Účetní závěrka obce Damnice za rok 2015 
4. Návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi 

za rok 2015 
5. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Miroslavsko za rok 2015 
6. Materiály VaK Znojemsko 
7. Výpověď nájmu prostor občanské vybavenosti čp. 13 
8. Žádosti nájemníků 
9. Žádost o převod vody 
10. Žádost Vinařského spolku v Damnicích 
11. Žádosti občanů 
12. Žádost o vyjádření 
13. Žádost o odkup pozemku 
14. Stromy v krajině – výsadba stromů 
15. Příspěvek Oblastní charitě Znojmo 
16. Dotace v roce 2016 
17. Rozpočtové opatření 
18. Kanalizační výbor 
19. Došlá pošta 
20. Různé 
21. Diskuse 
22. 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 Karel Cafourek 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 Karla Cafourka a paní Jitku Jakubovovou.  

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

2. Byl předložen návrh závěrečného účtu obce Damnice za rok 2015.   
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Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje závěrečný účet obce 

Damnice za rok 2015 bez výhrad.  

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

3. Byla předložena účetní závěrka za rok 2015.  

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje účetní závěrku za rok 2015 

Obce Damnice. 

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

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

Jiřice u Miroslavi za rok 2015.   

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

účtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi za rok 2015.  

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

5. Byl předložen závěrečný účet Mikroregionu Miroslavsko za rok 2015. 

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

Mikroregionu Miroslavsko za rok 2015.  

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

6. Zájmové sdružení Vak Znojemsko zaslalo materiály sestavené k 31.12.2015 – 

vyhodnocení kalkulace vodného, vyhodnocení provozního rozpočtu , zpráva 

auditora, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, FIN 2-12M, Příloha.  

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí materiály zaslané Vak 

Znojemsko sestavené k 31.12.2015.  

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

7. Slečna P.O., která má pronajaty obecní prostory občanské vybavenosti v budově 

čp. 13 k podnikání manikúra – pedikúra doručila výpověď nájmu k 31.7.2016.  

Usnesení č. 8 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zveřejnění záměru na 

uvolněné prostory občanské vybavenosti v budově čp. 13. Za stávajících 

podmínek tj. měsíční nájemné 1 000,- Kč + měsíční zálohy energií. Smlouva bude 

od 1.8.2016. Se stávající nájemnicí bude nájemní smlouva ukončena k 31.7.2016.  

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

8. Byla doručena žádost paní M.P., která má pronajaty prostory kulturního domu o 

splátkový kalendář na úhradu fa 16-200-00004 ze dne 12.5.2016 na částku 

56 636,- Kč, viz. příloha.  

Usnesení č. 9 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje splátkový kalendář na 

úhradu faktury č. 16-200-00004 ze dne 12.5.2016 dle splátkového kalendáře 

navrženého paní P..  

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

Paní T.K. doručila žádost o splátkový kalendář na úhradu faktury za vodné a 

stočné v bytě č. B1 ze dne 17.5.2016. 

Usnesení č. 10 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje splátkový kalendář paní 

T.K., viz. příloha. 

Hlasování: pro 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  
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9. Pan M.P. doručil žádost o převod vodovodní přípojky na obecním pozemku ve 

sklení uličce na parcelním čísle 243. Přípojka slouží pro odběr vody ve všech 

vinných sklepech. Vzhledem k tomu, že obec bude stavět v této lokalitě sociální 

zařízení, pan P. navrhuje, aby si tuto přípojku bezúplatně ponechala obec. 

Starostka navrhla, aby si obec přípojku ponechala pouze v případě, že každý 

majitel sklepa, který z této přípojky odebírá vodu, vlastnil podružný vodoměr.  

Usnesení č. 11 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s převodem vodovodní 

přípojky na odběrném místě č. 800000522 pana M.P. na Obec Damnice 

s podmínkou, že každý sklep, který bude připojený na odběr vody z této přípojky, 

bude mít vlastní podružný vodoměr, který si zajistí na vlastní náklady. Vodné 

bude poté obec přefakturovávat všem odběratelům vody na základě odečtu jejich 

podružných vodoměrů.  

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

10. Vinařský spolek v Damnicích doručil žádost o finanční příspěvek na nákup 

vystřikovačky skleniček a chladícího pultu, na které spolek získal dotaci z KR – JMK 

Brno v roce 2016. O tomto byla vedena diskuse. Bylo navrženo, že obec Damnice 

uhradí polovinu doplatku na dotaci, kterou má uhradit Spolek vinařů v Damnicích 

ze svých prostředků.  

Usnesení č. 12 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje příspěvek Spolku 

Damnickým vinařům ve výši poloviny doplatku z vlastního rozpočtu vinařů na 

dotaci, kterou získali od KR-JMK Brno na oplachovačku a vystřikovačku. Se 

spolkem bude sepsána smlouva, spolek doručí kopii rozhodnutí o dotaci a kopie 

dokladů o skutečně vynaložených nákladech, aby byla stanovena přesná výše 

podpory obce. 

Hlasování: pro 4, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti.  

11. Pan F.Ď. požádal o povolení k vybudování zámkové dlažby na obecním pozemku 

před jeho domem čp. 95. 

Usnesení č. 13 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s položením zámkové dlažby 

na obecním pozemku pč. 2005/28 před domem čp. 95.  

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

12. Byla doručena žádost o vyjádření k územnímu a stavebním u řízení k akci 

„Novostavba rodinného domu na pč. 3427“. Starostka seznámila přítomné 

s materiály žádosti vytvořené Ing. Petrem Choutkou. Novostavbu bude provádět 

pan P.M.  

Usnesení č. 14 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s ohlášením stavebního 

záměru na pč. 3427, s položením vodovodní přípojky na pč. 2/4, 2005/15 ve 

vlastnictví obce.  

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

Byla předložena žádost o aktualizaci stanoviska k PD DUR I/53 Miroslav – 

Branišovice. 

Usnesení č. 15 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s aktualizovanou 
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projektovou dokumentací DUR ke stavbě I/53 Miroslav – Branišovice.  

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

13. Spolek Stromy v krajině nabízí stromy zdarma, starostka nechala na zvážení, zda 

bychom s tímto spolkem mohli spolupracovat a kam bychom mohli stromky 

vysadit.  

Usnesení č. 16 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje výsadbu stromů ve 

spolupráci se spolkem Stromy v krajině. Po zvážení bude určeno, kam budou 

stromy vysázeny. Navrženo bylo na zastávku autobusu, v lokalitě u přečerpávací 

stanice – pozemky koupené od pana V.J. Stromy jako lípa, dub, atd.  

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

14. Byla předložena žádost paní V.B. o pozemek pč. 114/2 a 114/4 dle přiloženého 

plánu, jedná se asi o 700 m2.  

Usnesení č. 17 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí s prodejem pozemku pč. 

114/2 a 114/4 a to z důvodu, že pozemky jsou v územním plánu vedeny jako 

zeleň. 

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

15. Oblastní Charita Znojmo předložila seznam charitativních služeb na které by bylo 

možné zaslat finanční příspěvek, viz. příloha.  

Usnesení č. 18 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje příspěvek pro Oblastní 

charitu Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo, IČ: 44990260 ve výši 10 000,- Kč 

na „charitativní ošetřovací služby“. 

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

16. Je vypsána žádost na sociální byty IROP. V případě, že bychom si žádost nechali 

zpracovat odbornou firmou a dotace bychom získali, firma požaduje 50 000,- Kč.  

Usnesení č. 19 zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z programu IROP 

na sociální byty a zpracování žádosti odbornou firmou a to i za úplatu 50 000,-Kč 

v případě získání dotace.  

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

17. Účetní obce předložila rozpočtové opatření č. 1/2016 a č. 2/2016, viz. příloha. 

Usnesení č. 20 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje rozpočtové opatření č. 

1/2016 a č. 2/2016, viz. příloha.  

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

18. Byla předložena zpráva kanalizačního výboru.  

Usnesení č. 21 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí zprávu kanalizačního 

výboru obce.  

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

19. Došlá pošta 

- Bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci uzavírky silnice 

I/53 Znojmo – Pohořelice. V době od 11.7. – 18.9.2016 bude probíhat oprava 

této silnice v úseku Trnové Pole – Suchohrdly u Miroslavi. Objízdná trasa 

povede přes naši obec. Toto bude dáno na vědomí občanům.  
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- Dne 21.6.2016 proběhla na naší obci kontrola ze SFŽP Praha. Kontrolována 

byla akci „Svoz a separace biologicky rozložitelných odpadů v obci“. Výsledek 

kontroly byl bez závad.  

Usnesení č. 22 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí výsledek 

provedené kontroly pracovníky SFŽP na naší obci na akci „Svoz a separace 

biologicky rozložitelných odpadů v obci.  

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

20. Různé  

- Vzhledem k získané dotaci na akci „Výstavba hygienického zařízení Damnice“ 

je třeba stanovit komisi pro výběr zhotovitele. Navrženi byli Mgr. Lenka 

Hodaňová, Ing. Radek Dřevěný, paní Jitka Jakubovová.  

Usnesení č. 23 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje výběrovou komisi pro 

výběr zhotovitele na akci „Výstavba hygienického zařízení Damnice“ ve složení 

Mgr. Lenka Hodaňová, Ing. Radek Dřevěný a paní Jitka Jakubovová, komise je 

zároveň pověřena i otevíráním obálek.  

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

- Nabídka knihy za 1 000,- Kč – Obce ČR.  

Usnesení č. 24 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí s nákupem knihy do 

knihovny za 1 000,- Kč.  

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

- Vzhledem k stavebním úpravám domu čp. 131, který vlastní pan Prudil, kde 

v těsné blízkosti hranic pozemku leží Pomník obětem I.SV bylo navrženo, aby 

byl tento pomník přestěhován na jiné místo. O tomto byla vedena diskuse, 

zastupitele navrhují umístění do jednoho z parku v obci. Po diskusi bylo 

navrženo udělat anketu, aby si občané sami vybrali místo, kam by tento 

památník umístili.  

Usnesení č. 25 zastupitelstvo obce souhlasí se sepsáním ankety na umístění 

památníku obětem I. světové války. Na základě výsledku této ankety bude 

Pomník obětem I. světové války umístěn na jiné místo.  

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

- Bylo navrženo objednat kontejner na pevný domovní odpad. 

Usnesení č. 26 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s objednáním kontejneru 

na pevný domovní odpad. Kontejner bude objednán pouze jeden za rok 2016, 

na toto budou občané upozorněni.  

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

21. Diskuse 

- V diskusi se probíral stav silnic v naší obci. 

- Paní B. upozornila na velkou díra v cestě na autobusové zastávce. 

22. Protože o diskusi již nebyl zájem, schůze přešla v zasedání zastupitelstva obce a TJ 

Slavie Damnice v 19:45hodin.  
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Zapsala: Kateřina Voldánová  …..................................................... 

Ověřovatelé: 

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

 

  Karel Cafourek  ….................................................... 

 

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


