
 

 

Stránka 1 

 

  

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 3.11.2015 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 6 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: 6 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 6 hlasy schvaluje následující program:  

1. Zahájení, určení ověřovatelů, zapisovatele  
2. Závěrečný účet DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi za rok 

2014 
3. Úvěr  
4. Situační plán návrhu výstavby domků 
5. Žádost o odkup pozemků 
6. Příspěvek MŠ Jiřice u Miroslavi 
7. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 
8. Zabezpečení zvoničky 
9. Inventarizace 2015 
10. Rozpočtové opatření 
11. Bioodpad 
12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
13. Kanalizace v obci  
14. Došlá pošta 
15. Různé 
16. Diskuse 
17. Závěr 

 
1. Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na zapisovatele a ověřovatele 6. zasedání 

zastupitelstva obce, zapisovatelem byla navržena slečna Kateřina Voldánová a 
ověřovateli byli navrženi pan Jaromír Švejkar a paní Jitka Jakubovová. 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 6. zasedání 

zastupitelstva obce slečnu Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 6. zasedání zastupitelstva 

obce pana Jaromíra Švejkara a paní Jitku Jakubovovou.  

Hlasování: pro 6, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

2. Byl předložen závěrečný účet DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi 

za rok 2014.  

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí závěrečný účet DSO 

Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi za rok 2014.  

       Hlasování: pro 6, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

3. Byla předložena smlouva o úvěru registrační číslo 99012785542 od Komerční banky 

Znojmo.  



 

 

Stránka 2 

 

  

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje úvěrovou smlouvu registrační číslo 

99012785542 s Komerční bankou Znojmo, IČ: 45317054 na úvěr ve výši 6.000.000,- Kč. 

Hlasování: pro 6, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

4. Byl předložen návrh situace výstavby rodinných domů u novostavby RD K. – D. (V 17:08 

dorazil pan Cafourek). Byla vedena diskuse o nově vzniklé variantě „F“, se kterou 

starostka seznámila přítomné. Zastupitelé nechají do varianty F zakreslit kanalizaci a 

zjistí, kdo je vlastníkem pozemku pč. 3248/1. Dle tohoto se bude vyvíjet další vývoj 

situačního plánu výstavby RD v lokalitě novostavby RD K. – D..  

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje situační plán výstavby RD v lokalitě 

novostavby rodinného domu pana K. a slečny D. varianta „F“, viz. příloha s doplněním 

vedení kanalizace a zjištění majitele pozemku pč. 3248/1.  

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

5. Byly předloženy žádosti o odkup pozemků. Žádosti musí počkat na vyřízení varianty “F“, 

poté se může zveřejnit záměr prodeje pozemků.  

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje 

pozemku až po ujasnění situačního plánu varianty „F“ v lokalitě novostavby RD Krček - 

Dočekalová.  

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

6. Na obecní úřad Damnice byla doručena žádost MŠ Jiřice u Miroslavi o finanční příspěvek 

na zakoupení dárků na vánoční besídku. Bylo navrženo přispět částkou 1 000,- Kč. 

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje příspěvek ve výši 1 000,- Kč MŠ 

Jiřice u Miroslavi, IČ 709962270 na zakoupení dárků na vánoční besídku. S MŠ bude 

sepsána darovací smlouva. 

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

7. Na jednání VAS Znojmo byla předložena změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo o tomto vedlo diskusi.  

Usnesení č. 8 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zjištění bližších informaci k této 

změně, hlavně důvod této změny.  

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

8. Byla předložena finanční nabídka na zabezpečení zvoničky v Damnicích.  

Usnesení č. 9 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s finanční nabídkou (materiál na 

zabezpečení 14.770,- Kč bez DPH, 2 500,- Kč noční osvětlení piety + práce), viz. příloha na 

zabezpečení zvoničky v Damnicích, práce zajistí pan P.P., se kterým bude uzavřena 

dohoda o provedení práce.  

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

9. Starostka vydala příkaz k inventarizaci. 

Usnesení č. 10 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí zahájení inventarizace 

majetku Obce Damnice za rok 2015.  

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

Byli navrženi členové inventarizační komise ve složení předseda Lucie Šmidová, členové 

paní Markéta Kolaříková, pan Jaromír Švejkar. 

Usnesení č. 11 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje inventarizační komisi ve složení 

paní Markéta Kolaříková, pan Jaromír Švejkar a předsedkyně inventarizační komise paní 

Lucie Šmidová.  

      Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  
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10. Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6/2015, viz. příloha. 

Usnesení č. 12 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015.  

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

11. Obec Damnice zapůjčila občanům nádoby na bioodpad. Firma A.S.A. spol. s r.o. zajištuje 

vývoz těchto nádob dle rozpisu, který byl zaslán na obec. K dnešnímu dni bylo vydáno 82 

nádob na bioodpad, k obecním bytům byly vydány 3 nádoby a k obecním budovám 1 

nádoba. Od dodavatelské firmy je slíbeno, že dodá sdělení o tom, co přesně může být do 

nádob dáváno. Dále občany zajímá, zda vývoz bioodpadu bude placen.  Bylo navrženo, že 

bioodpad bude hrazen v rámci komunálního odpadu. Nevydané popelnice budou 

rezervovány do 30.11.2015.  

Usnesení č. 13 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje poplatek za bioodpad v rámci 

poplatku za komunální odpad. Nevydané popelnice budou rezervovány do 30.11.2015, 

poté si je obec ponechá pro svou potřebu.  

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

Byla zaslána smlouva č. 15250074 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.  

Usnesení č. 14 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s uzavřením smlouvy č. 15250074 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životního prostředí.  

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

12. Byla doručena žádost pana Ludvika Hesse o finanční příspěvek na vytvoření Babyboxu 

v Nemocnici v Břeclavi. 

Usnesení č. 15 zastupitelstvo obce Damnice neschvaluje příspěvek na babybox do 

Nemocnice v Břeclavi.  

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

Dále byla předložena žádost od Diecézní charity Brno – Oblastní charita Znojmo o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce Damnice v roce 2016 na jejich činnost. 

Usnesení č.16 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje příspěvek na konkrétní činnost  

Diecézní charity Brno – Oblastní charita Znojmo, IČ 44990260 na činnost v roce 2016. Po 

předložení návrhu konkrétní činnosti bude schválena i výše příspěvku.  

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

13. Kanalizace v obci 

Byla spočítána celková výměra vedení kanalizace mimo veřejnou část. Všem domům 

v katastrálním území obce Damnice, včetně těch rozestavěných, byla zabezpečena 

projektová dokumentace ve výši 2.500,- Kč bez DPH, z toho je z dotace hrazeno 2.000,- 

Kč a 500,- Kč je doplatek obce Damnice, 500,- Kč hradí obec každému vydanému 

územnímu souhlasu ze svého rozpočtu. Zastupitele navrhli, aby obec přispěla 500,- Kč na 

1 m vybudované gravitační přípojky na každou jednotlivou kanalizační přípojku, která 

připojuje rodinný dům, jehož vlastník má trvalý pobyt v obci. Metry budou stanoveny dle 

projektu vypracovaného firmou Aquaprocon, který byl podán na Stavebním úřadě 

v Miroslavi. S každým občanem bude sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 

na vybudování gravitační přípojky. Příspěvek bude poskytnut po předložení dokladu o 

kontrole správnosti a kvality položení potrubí list „C“ pracovníkem Vodárenské a.s. Dále 

bude příspěvek určen pro občany, kteří mají v obci nemovitost, ve které je hlášena 

alespoň jedna osoba k trvalému pobytu v obci Damnice. Nemovitostem, které jsou v obci 
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za účelem individuální rekreace (nemovitost, ve které není hlášen nikdo k trvalému 

pobytu) obec neposkytuje žádný příspěvek, tito majitelé od obce dostanou bezplatně 

vypracovanou projektovou dokumentaci ve výši 2.500,- Kč bez DPH a uhrazený správní 

poplatek za vydání územního rozhodnutí.  

Usnesení č. 17 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje všem nemovitostem v katastrálním 

území obce Damnice, včetně těch rozestavěných, uhrazení projektové dokumentace na 

výstavbu gravitační přípojky k jednotlivým nemovitostem, vytvořenou firmou 

Aquaprocovn ve výši 2.500,- Kč bez DPH, dále uhrazení správního poplatku za vydání 

územního rozhodnutí ve výši 500,- Kč/nemovitost. Každému občanovi, který se připojí ke 

kanalizaci, bude přispěno 500,- Kč na 1 metr vybudované gravitační přípojky. Metry 

budou stanoveny dle projektu vypracovaného firmou Aquaprocon, který byl podán na 

Stavebním úřadě v Miroslavi. S každým občanem bude sepsána smlouva o poskytnutí 

finančního příspěvku na vybudování gravitační přípojky. Příspěvek bude poskytnut po 

předložení dokladu o kontrole správnosti a kvality položení potrubí list „C“ pracovníkem 

Vodárenské a.s. Příspěvek bude určen pro občany, kteří jsou vlastníky nemovitosti a mají 

v obci trvalý pobyt, dále kteří mají v obci nemovitost, ve které je hlášena alespoň jedna 

osoba k trvalému pobytu v naší obci. Stavebníkům rodinného domu, kteří jsou v obci 

hlášení k trvalému pobytu, popřípadě příspěvek obdrží, pokud se přihlásí k trvalému 

pobytu v obci do měsíce po kolaudačním souhlasu, nejpozději však do 31.12.2017.  

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

Za podmínek stanovených výše již nebudou uhrazeny revizní šachty pro nemovitosti 

v katastru obce Damnice, které byly schváleny.  

Usnesení č. 18 zastupitelstvo obce Damnice ruší usnesení č. 24 ze zasedání zastupitelstva 

obce Damnice konaného dne 11.12.2015, kde byla schválena koupě revizních šachet.  

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

Usnesení č. 19 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje, že nemovitostem, které jsou 

v obci za účelem individuální rekreace (nemovitost, ve které není hlášen nikdo k trvalému 

pobytu) obec poskytuje příspěvek formou uhrazení vypracované projektové dokumentaci 

ve výši 2.500,- Kč bez DPH a uhrazený správní poplatek za vydání územního rozhodnutí.  

Došlá pošta 

- Žádost Správy a údržby silnic – pracoviště Znojmo, o rozdělení pozemku ve vlastnictví 

obce, který sousedí s přestupním terminálem v Miroslavi.  

Usnesení č. 20 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s dělením pozemku pč. 3211/1 

v katastrálním území Damnice.  

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

- Starostka navrhla zakoupit nádobu na zimní posyp. O tomto byla vedena diskuse 

Usnesení č. 21 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí se zakoupením nádob na 

zimní posyp.  

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

- Byl předložen návrh průkazu PENB od společnosti AZ Tower, Brno, viz. příloha. Bylo 

navrženo zjistit cenovou relaci zhotovení PENB u jiných firem.  

Usnesení č. 22 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zjištění návrhu PENB ještě u 

jiné firmy, aby byla jasná cenová relace tohoto průkazu.  

Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.   
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- Byla doručena žádost Centra České historie, o.p.s. o finanční příspěvek na zhotovení 

pamětní desky v Praze.  

Usnesení č. 23 zastupitelstvo obce Damnice neschvaluje poskytnutí příspěvku Centru 

České historie, o.p.s. na vybudování pamětní desky v Praze. 

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

- Pan Roman Mikoláš zaslal cenovou nabídku na odvoz stavební sutě. Tuto činnost obci 

momentálně zajištuje pan Libor Vrba.  

Usnesení č. 24 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí možnost vývozu sutě 

panem Romanem Mikolášem 5t za 1 280,- Kč.  

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

- Byla doručena žádost společnosti CETIN o zveřejnění informace o jejich činnosti.  

14. Různé  

- Dne 30.11.2015 končí nájemní smlouva v bytě B2 v budově čp. 13 s paní H.B. 

K dnešnímu dni není uhrazeno nájemné za měsíc říjen 2015, jeho splatnost byla 

25.10.2015, z čehož vyplývá, že paní B. opakovaně porušuje nájemní povinnosti. Na 

toto byla již upozorněna několikrát. Poslední upozornění bylo sepsáno dne 

31.8.2015. Starostka tedy nechala hlasovat o prodloužení nájemní smlouvy s paní B..  

Usnesení č. 25 zastupitelstvo obce Damnice neschvaluje prodloužení nájemní 

smlouvy na byt B2 s paní H.B. Byt bude vystěhován k 30.11.2015.  

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

- V pátek 6.11.2015 se uskuteční posezení s důchodci. Občersvení zajistí paní 

Jakubovová v kavárně u paní Pazderové, víno zajistí pan Procházka. Je objednáno 

200,- ks zákusků, účast potvrdilo 50 důchodců.  

- Bylo dohodnuto, že kulturní program rozsvícení vánočního stromku v Damnicích 

zajistí paní Šmidová, Kolařiková, Hodaňová a Jakubovová.  

- Starostku navštívili pracovníci firmy O2, kteří požádali o obchůzku po obci za účelem 

seznámení obyvatel s možností připojení internetu a TV od jejich firmy. S tímto 

budou seznámeni občané místním rozhlasem.  

- Artista pan Jan Judeček nabídl zábavné vystoupení v naší obci. Celou propagaci akce 

by si zajistil sám, s tím, že buď by vybíral od občanů vstupné, nebo by jeho práci 

zaplatila obce.  

Usnesení č. 26 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje vystoupení artisty pana Jan 

Judáčka s tím, že si uhradí nájem kulturního domu ve výši 500,- Kč + spotřebované 

energie, propagaci akce si zajistí sám.  

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

- Bylo navrženo udělit knihovnici paní H.B. odměnu za vykonanou činnost v roce 2015, 

která dávala dohromady knihovní fond.  

Usnesení č. 27 zastupitelstvo obce souhlasí s udělením odměny pro knihovnici paní 

H.B.. Odměna bude vyplacena po doložení odpracovaných hodin v knihovně a 

zároveň bude stanovena hodinová odměna.  

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

- U bývalé mlékarny stojí vlečka, která byla dříve umístěna v hasičce, obec ji nevyužívá, 

jsou ale zájemci o koupi vlečky.  

Usnesení č. 28 bylo navrženo zveřejnit záměr prodeje vlečky, kdo dá vyšší cenu, bude 

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

- Starostka požádala zastupitele, aby promysleli, ve kterých dotačních programech 

bychom zkusili podat žádost -  Podpora obnovy místních komunikací, podpora 

zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, podpora obnovy drobných 

sakrální staveb v obci, podporované byty, cestování dostupné všem.  

- Paní Jakubovová vznesla dotaz, za by se nemohla začít budovat gravitační přípojka 

k obecním budovám. O tomto byla vedena diskuse.  

Usnesení č. 29 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s vybudováním gravitačních 

přípojek k obecním budovám, nákup materiálu, výkop a dozor prací zajistí pan 

Procházka.  

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

- Je třeba dojednat schůzku s panem Prudilem, který vlastní rodinný dům čp. 131 v naší 

obci a projednat s ním situaci s Pomníkem obětem I. světové války.  

15. Diskuse 

O diskusi nebyl zájem.  

16. Protože o diskusi již nebyl zájem, starostka schůzi ukončila v 19:30 hodin.  

 

   

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

 

Ověřovatelé:  

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

 

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

 

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


