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Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 29.12.2015 v 14:00 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. Uvolněný byt 
3. Pozemky 
4. Rozpočtové opatření 
5. Došlá pošta 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Závěr 

 
1. Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na zapisovatele a ověřovatele 8. zasedání 

zastupitelstva obce, zapisovatelem byla navržena slečna Kateřina Voldánová a 
ověřovateli byli navrženi pan Karel Cafourek a Lucie Šmidová . 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 8. zasedání 

zastupitelstva obce slečnu Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 8. zasedání zastupitelstva 

obce pana Karla Cafourka a paní Lucii Šmidovou.  

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

2. Na uvolněný byt se přihlásili zájemci M.Č, M.P., M.K, Z.L, J.U., Z.M, K.M. Starostka 

seznámila zastupitele s jednotlivými žádostmi o byt. Pan M.Č. podal žádost o výměnu 

stávajícího bytu B4 za byt B2, protože byt B2 je větší.  

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje výměnu bytu B2 za B4 s panem M.Č. 

od 1. 2. 2016.  

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

Dále zastupitele navrhli, aby byl byt B4 (B2) přidělen slečně M.P., druhá v pořadí bude 

slečna Z.M, pokud by ani jedna se zájemkyň o byt již neměla zájem, zastupitelstvo bude 

znova vybírat ze zbylých zájemců.  

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice přiděluje byt B2 (v případě, že dojde k výměně 

bytu B4 za B2) tak byt B4 v budově čp. 13 od 1. 2. 2016.  

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

3. Byl zveřejněn záměr o přijmutí daru v podobě pozemku pč. 19/2 a 22/1 v kú Damnice. 

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice přijímá dar v podobě pozemku pč. 19/2 z toho 

1/12 a pč. 22/1 z toho 1/12 od paní J.H., pč. 19/2 z toho 1/12 a pč. 22/1 z toho 1/12 od 

pana V.H., pč. 19/2 z toho 1/12 a pč. 22/1 z toho 1/12 od pana M.H. 
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Hlasování: pro 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

4. Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2015 a č. 9/2015.  

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 a č. 

9/2015, viz. příloha.  

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

5. Došlá pošta 

- Byl doručen harmonogram svozu odpadu v roce 2016. 

6. Různé  

- Byla řešena příprava silvestra 2015.  

- Pan Č. požádal zastupitelstvo obce Damnice o zrušení smlouvy na svoz komunálního 

odpadu živnostníka č. 5/2014. Důvodem ukončení smlouvy je zrušení provozovny 

jeho živnosti v naší obci v roce 2015.  

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zrušení smlouvy č. 5/2014 

s panem M.Č. na svoz komunálního odpadu od živnostníků.  

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

7. Diskuse 

O diskusi nebyl zájem a zasedání přešlo ve výjezdní zasedání.  

8. Protože o diskusi již nebyl zájem, starostka schůzi ukončila v 15:00 hodin.  

 

   

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

 

Ověřovatelé:  

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

 

  Lucie Šmidová     ….................................................... 

 

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

 


