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Obec Damnice 
Zastupitelstvo obce Damnice 

Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Damnice, 

konaného dne 24.10.2022, od 16:30 hodin. 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Damnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 16:30 hodin dosavadní starostkou obce Mgr. Lenkou Hodaňovou (dále jako 
„předsedající“).  
 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na 
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022, žádný návrh nebyl 
podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního 
úřadu Damnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 
14.10.2022 do 24.10.2022 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 
1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 
 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Damnice a jejích občanů a řídit se 
Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva 
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ k podpisu na připravený arch (příloha č. 2)  

 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice určuje ověřovateli zápisu Ing. Martu Fialovou a pana 
Josefa Jakubova a zapisovatelem paní Kateřinu Voldánovou. 
Výsledek hlasování:  Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu 
 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Damnice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 
I) Volba starosty a místostarosty  

 určení počtu místostarostů 

 určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 
odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 

 určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 volba starosty 

 volba místostarosty 
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 volba předsedy finančního výboru 

 volba předsedy kontrolního výboru 

 volba členů finančního výboru 

 volba členů kontrolního výboru 
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)  
IV) Pravomoc starosty schvalovat rozpočtová opatření 
V) Různé 
VI)   Diskuse 

 
Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice v souladu s § 84 odst. 2. písm. k) zákona o obcích 
určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou členové 
zastupitelstva dlouhodobě neuvolnění.  
Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice schvaluje veřejný způsob volby starosty 
a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.  
Výsledek hlasování:   Pro 7,  proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice volí starostou obce Mgr. Lenku Hodaňovou. 
Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice volí místostarostkou obce Ing. Martu Fialovou.  
Výsledek hlasování:   Pro 6, proti 0, zdrželi se  1 - Fialová 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice volí předsedou finančního výboru Mgr. Lenku 
Drahokoupilovou.  
Výsledek hlasování:   Pro 7,  proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa 
Jakubova.  
Výsledek hlasování:   Pro 6,  proti 0, zdrželi se  1 - Jakubov 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice volí členkou finančního výboru paní Lucii Šmidovou.  
Výsledek hlasování:   Pro 6, proti 0, zdrželi se 1 - Šmidová 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice volí členem finančního výboru pana Pavla Lišku.  
Výsledek hlasování:   Pro 6, proti 0, zdrželi se 1 - Liška 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice volí členem kontrolního výboru Mgr. Stanislava Vlčka.  
Výsledek hlasování:   Pro 6, proti 0, zdrželi se 1 - Vlček 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Damnice volí členkou kontrolního výboru paní Jitku Jakubovovu.  
Výsledek hlasování:   Pro 6, proti 0, zdrželi se 1 - Jakubov 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 

 
 
 Návrh usnesení: 

1) Zastupitelstvo obce Damnice stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva takto: 
starosta                                                     19.585,- Kč, 
místostarosta                                            12.725,- Kč, 
předseda výboru nebo komise                 1.340,- Kč, 
člen výboru nebo komise                           1.030,- Kč, 
 
 
Zastupitelstvo obce Damnice stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce Damnice stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet nejvýše tří odměn 
stanovených pro jednotlivé jím zastávané funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích 
[člen rady, předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise]. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 
slibu.  
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 
funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena 
komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  
 

Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
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 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Damnice zplnomocňuje starostku obce Mgr. Lenku Hodaňovou 
k provádění rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních celků.  
Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Damnice schvaluje setkání s majiteli pozemků v lokalitě Západ 
I., se kterými má být zrušena kupní smlouva. Setkání se uskuteční ve středu 
2.11.2022 od 17:00 hodin na obecním úřadě. Majitelé budou pozvání na OÚ.   
Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 
Starostka se dále vyjádřila k přípravě žehnání vín, na které se také podílí obec. Sdělila, 
že na schůzce 2.11.2022 by byly dojednány podrobnosti přípravy této akce ze strany 
obce.  

 
Bod VI – Diskuse 

V diskusi se přihlásil o slovo pan B., který poděkoval za to, že jsme se zde mohli setkat 
a za to co bylo již obcí uděláno. Dále požádal starostku obce, aby sdělila co má 
v budoucím volebním období v plánu, protože tato informace nebyla nikde sdělena, a 
to ani při volební kampani. Paní starostka panu B. poděkovala a z její strany sdělila 
následující připravované akce: 

 
- Oprava komunikace od čp. 136 – po čp. 101. 
- Dokončení opravy rourka u Havelkových. 
- Výměna pozemků ze ZD (od Ivana Lišky po Dolenice), kde by měla vzniknout lokalita 

určená k nové výstavbě.  
- Rekonstrukce prvorepublikového koupaliště. 
- Obcí Jiřice u Miroslavi se podařila získat dotace na chodník Damnice - Jiřic u Miroslavi, 

začátek budování by měl být na jaře 2023. Proběhla jednání ohledně objízdné trasy 
na polní cestě na Suchohrdly u Miroslavi v rámci opravy silnice I/53. V této souvislosti 
se také vyjádřila k budování cyklostezky na přestupní terminál.  

- Sdělila, že v letošním roce bychom měli obdržet odpadové nádoby, o které jsme 
žádali již před 3 roky.   

- Obdrželi jsme dotaci na vybavení komunitního domu.  
- Pan Liška vznesl dotaz, kdy budeme dělat chodník na naší části katastru v rámci akce 

chodník Damnice – Jiřice u Miroslavi. Starostka sdělila, že zahájila patřičné kroky dle 
dohody zastupitelstva ze dne 14.9.2022. Po vybrání firmy mohou být práce zahájeny.  

- Pan V. se dotázal, v jaké výšce má být vybudovaný chodník Damnice – Jiřice u 
Miroslavi, starostka sdělila, že tuto informaci neví, ale zjistí.  

- Pan Vlček se dotázal, proč na internetových stránkách obce nejsou uveřejněny zápisy 
ze zastupitelstva obce. Paní starostka ho informovala, že na stránkách jsou 
uveřejňovány výpisy usnesení ze zastupitelstva obce. Pokud má on, nebo někdo 
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z občanů zájem seznámit se s jednotlivými zápisy ze zasedání, mohou si zápisy přijít 
prostudovat na obecní úřad.  

 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:15 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 24.10.2022 
 
 
Zapisovatel:          Kateřina Voldánová …………………………………….        dne ………………………. 
 
 
Ověřovatelé:             Ing. Marta Fialová  ………………………………………      dne .......................... 
 
 

           Josef Jakubov   ………………………………………      dne .......................... 
 

 
Starosta:                    Mgr. Lenka Hodaňová ………………………………………      dne .......................... 
 

 


