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Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 21.9.2015 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. Schválení úvěru na vybudování kanalizace 
3. Rozpočtové opatření 
4. Kanalizace v obci  
5. Došlá pošta 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Závěr 

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

zastupitelstva obce, zapisovatelem byla navržena paní Lucie Šmidová a ověřovateli byli 
navrženi pan František Procházka a pan Karel Cafourek. 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 5. zasedání 

zastupitelstva obce paní Lucii Šmidovou a ověřovateli 5. zasedání zastupitelstva obce 

pana Františka Procházku a pana Karla Cafourka.  

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

2. Byl předložen návrh úvěrového produktu pro Obce Damnice od Komerční banky Znojmo, 

viz. příloha. 

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje úvěrový produkt pro municipality 

dle přiloženého návrhu od Komerční banky Znojmo, nám. Svobody 210/18, 670 37 

Znojmo ze dne 16.9.2015. 

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

3. Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2015, viz. příloha. 

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015.  

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

4. Kanalizace v obci 

- Byla vedena diskuse o tom, zda obec uhradí kanalizační odbočky i ke stavebním 

pozemkům, kde prozatím domy nestojí. 

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje uhrazení kanalizačních odboček ke 

stavebním parcelám. 

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

5. Došlá pošta 



 

 

Stránka 2 

 

  

Od Správy železniční dopravní cesty byla doručena žádost o kácení dřevin roustoucích 

mimo les v k.ú. Damnice. 

6. Různé  

- Byla vedena diskuse o energetickém štítku obecních budov.  

- Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje oslovit firmy na zhotovení 

energetických štítků k obecním budovám.  

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

- Starostka vysvětlila situaci s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků od 

Pozemkového fondu ČR.  

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí stav podaných žádostí o 

bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR.  

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

- Účetní obce předložila žádost o zařazení Pomníku obětem I. světové války, nalezený 

na pč. 63/1 v katastru obce Damnice do majetku obce v hodnotě 1,- Kč, viz. příloha.  

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zařazení pomníku Obětem I. 

světové války ležícího na pozemku pč. 63/1 v katastru obce Damnice do majetku 

obce v hodnotě 1,- Kč.  

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

- Je nutné zavolat opraváře na rozbitou vestavěnou skříň v zasedací místnosti. 

- Bylo navrženo připravit drakiádu spojenou s vyřezáváním dýní. Byl navržen termín 

10.10.2015 nebo 17.10.2015, termín bude upřesněn po dohodě s místními fotbalisty.  

7. Diskuse 

V diskusi se debatovala o pracích po obci. 

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

 

   

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

 

Ověřovatelé:  

  František Procházka  …..................................................... 

 

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

 

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


