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Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 29.6.2022 v 16:30 hod. 

v kanceláři obecního úřadu. 

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

jednání bylo řádně svoláno a že je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je 

tedy usnášeníschopné, viz. prezenční listina.  

Starostka informovala přítomné, že ze zasedání zastupitelstva obce bude proveden 

zvukový záznam, dle kterého bude pořízen zápis ze zasedání. Zápis bude psán tak, aby 

byl v souladu se zvukovou nahrávkou. 

Starostka sdělila, že všichni zastupitelé obdrželi materiály na zasedání na svoje mejly. 

Byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu 

námitky.  

Usnesení č. 1 hlasování: 6 členů vyslovilo s návrhem programu souhlas a schválilo 

opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a souhlasí s pořízením 

zvukového záznamu zasedání.  

Hlasování: nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

OZ 6 hlasy schvaluje následující program:  

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Návrh závěrečného účtu obce Damnice za rok 2021 

3. Účetní závěrka obce Damnice za rok 2021 

4. Účetní závěrka MŠ Damnice za rok 2021 

5. Záměr obce pronajmout nebytové prostory 

6. Smlouvy o zřízení věcného břemene 

7. Nová energie s.r.o. –větrné elektrárny 

8. Rozpočtové opatření  

9. Došlá pošta 

10. Různé  

11. Diskuse 

12. Závěr 

 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo Obce Damnice schvaluje zapisovatelem 26. zasedání 

zastupitelstva obce Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 26. zasedání zastupitelstva 

obce p. Pavla Lišku a Ing. Martu Fialovou.  

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

 

Usnesení č. 3 zastupitelstvo Obce Damnice schvaluje závěrečný účet obce 

Damnice za rok 2021 bez výhrad.  

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



 

 

Stránka 2 

 

  

Usnesení č. 4 zastupitelstvo Obce Damnice schvaluje účetní závěrku Obce 

Damnice za rok 2021. 

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

 

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje účetní závěrku Mateřské 

školy Damnice, příspěvkové organizace, IČ: 11763965 za rok 2021 schvaluje 

rozdělení hospodářského výsledku ve výši 9.798,- Kč do revizního fondu a 0,- Kč 

do fondu odměn. 

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

 

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje pronájem nebytového 

prostoru bývalé pedikúry panu K. za účelem ateliéru a tvorby tetování. Pronajatý 

prostor bude dle nájemní smlouvy s předchozí nájemnicí. Cena za pronajaté 

prostory byla stanovena na částku 2.100,- Kč včetně energií, které již nebudou 

vyúčtovány. Pokud by se obec s nájemcem domluvila,  nájem vzniká dnem 

1.7.2022.  

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

 

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. ZN -001030072671/001-ELSP – kNN W. se společností EGD, se sídlem 

Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Černá Pole, IČ: 28085400 na pozemek pč. 2/4. 

Smlouva je úplatná.  

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

 

Usnesení č. 8 zastupitelstvo obce Damnice neschvaluje vybudování větrných 

elektráren dle předložené prezence z důvodu blížících se voleb.  

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

 

Usnesení č. 9 zastupitelstvo Obce Damnice bere na vědomí rozpočtové opatření 

č. 1/2022.  

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

 

Usnesení č. 10 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje přistoupení k řízení o 

komplexních pozemkových úpravách v kú Jiřice u Miroslavi.  

Hlasování: pro 5, zdržel se 1 - Spěvák, nikdo nebyl proti.  

 

Usnesení č. 11 zastupitelstvo obce Damnice v současné chvíli neschvaluje 

vytvoření obecní vlajky. 

Hlasování: pro 6, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  
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- Starostka se vyjádřila k přípravě krojovaných hodů, které se uskuteční 

13.8.2022. Je třeba se domluvit na přípravě, proto navrhla, aby byla ve středu 

6.7.2022 zorganizována schůzka se všemi spolky a obcí.  

- Bylo diskutováno o zavádění.  

 

Protože o diskusi již nebyl zájem, schůzi starostka ukončila v 17:45 hodin. 

       

 

 

 


