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Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne  21.2.2017 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 jsou přítomni 4 členi 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 a požádala o zařazení 

bodu programu – hospodaření obce v roce 2016. 

Usnesení č. 1 hlasování:  4 členi vyslovili s návrhem programu souhlas a schválili opatření, že 

diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.  

Hlasování: nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

OZ 4 hlasy schvaluje následující program:  

1. Zahájení, určení ověřovatelů, zapisovatele   
2. Prodloužení nájemních smluv v obecních bytech čp. 13 + 141 
3. Opravy v obecních budovách a to včetně bytů 
4. Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Damnice za rok 2016 
5. Žádost ředitele ZŠ Miroslav o finanční příspěvek na lyžařský výcvik v roce 2016 
6. Vyvěšení vlajky pro Tibet 
7. Věcná břemena 
8. Žádost o kácení dřevin 
9. Prosba o podporu a součinnost 
10. Nákup odpadkových košů a sáčků na psí exkrementy 
11. Dopravní značení v obci 
12. Poděkování 
13. Zpráva kanalizačního výboru 
14. Náměty do rozpočtu 2017 
15. Hospodaření obce v roce 2016 
16. Došlá pošta 
17. Různé 
18. Diskuse 
19. Závěr 

 

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

zasedání zastupitelstva obce, zapisovatelem byla navržena Kateřina Voldánová a 
ověřovateli byli navrženi pan Karel Cafourek a paní Jitka Jakubovová. 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 1. zasedání 

zastupitelstva obce Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 1. zasedání zastupitelstva 

obce pan Karel Cafourek a paní Jitka Jakubovová.  

Hlasování: pro 4, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

2. Protože není žádný problém s nájemníky v obecních bytech v budově čp. 13 A1, 

A3, A4, B3, B4, bylo navrženo prodloužit tyto nájemní smlouvy do 28.2.2018.  

Starostka se vyjádřila k chovu psů v bytech. Nájemnice v bytě B1 byla 
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upozorněna, že v bytě nesmí být pes bojového plemena. Dále se starostka 

vyjádřila k čistotě společných prostor a celkově ke společným prostorům v domě 

čp. 13. Dále byla vedena diskuse o psích výkalech a o psech v bytě B2.  V 17:13 

hodin dorazila paní Kolaříková. 

Bylo navrženo, aby v bytě B1 byla nájemní smlouva prodlužena pouze o 6 měsíců 

z důvodu vlastnictví psa bojového plemene. V případě, že pes bude po prodloužení 

nájemní smlouvy v bytě, nebude dále smlouva prodloužena. 

Bylo navrženo, aby v bytě B2 byla prodloužena smlouva pouze o 6 měsíců 

z důvodu nedodržování povinností nájemníka – úklid společných prostor a 

nedodržování úklidu po psech, kteří se pohybují po společných prostorách.  

Nájemnice budou pozvány na obecní úřad k projednání prodloužení nájemní 

smlouvy.  

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje prodloužení nájemních 

smluv v obecních bytech v Damnicích čp. 13 do 28.2.2018 pro byt A1,  A3, A4, B3, 

B4.  Pro byt B1, byt o 6 měsíců tj. do 31.8.2017. 

Hlasování: pro 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

Protože není žádný problém s nájemníky v obecních bytech v budově čp. 141 

2/141, 3/141 bylo navrženo prodloužit tyto nájemní smlouvy o 1 rok, tj. do 

31.3.2018. 

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje prodloužení nájemních 

smluv v obecních bytech v Damnicích čp. 141 o  1 rok, tj. do 31.3.2018 pro byt 

2/141, 3/141. 

Hlasování: pro 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

3. Vzhledem k častým poruchám v obecních bytech bylo navrženo, aby měla obec 

smluvně domluvenou firmu, která ihned zajistí opravu vady. K tomuto se vyjádřila 

starostka obce. Budou osloveny 3 firmy na opravy zařízení s plynem a instalatéři - 

Budou sestavena kritéria, která budou zaslána firmám navrženým na oslovení, 

s firmou, která bude mít nejvýhodnější nabídku, bude sepsána smlouva. 

Sestavením kritérií byla pověřena Mgr. Lenka Hodaňová.  

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s oslovením firem na opravy 

zařízení v obecních budovách. Mgr. Hodaňová sestaví kritéria a budou osloveny 

navržené firmy.  

Hlasování: pro 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

V 17:21 dorazil pan Procházka. 

4. Od Policie ČR OOP Hrušovany nad Jevišovkou byla doručena zpráva o stavu 

veřejného pořádku v obci Damnice za rok 2016.  

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí zprávu o stavu 

veřejného pořádku v naší obci za rok 2016. 

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

5. Ředitel ZŠ Miroslav zaslal žádost o finanční dar na lyžařský výcvik žáků ZŠ Miroslav 

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje finanční dar pro ZŠ Miroslav 
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na lyžařský výcvik, který se uskutečnil v roce 2016. Výše daru je 400,- Kč, protože 

se výcviku zúčastnili 2 damničtí žáci.  

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

6. Byla doručena žádost se Spolku Lungta, Praha o vyvěšení „Vlajky pro Tibet“ 

Usnesení č. 8 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí s vyvěšením „Vlajky pro 

Tibet“. 

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

7. Vzhledem k zasíťování 4 stavebních míst v lokalitě západ bude třeba zřídit věcné 

břemeno s E-ON na elektrické vedení k této lokalitě po obecních pozemcích. 

Starostka vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili k tomu, zda souhlasí s tím, že v této 

lokalitě vznikne věcné břemeno a elektrické vedení bude umístěno na obecních 

pozemcích.  

Usnesení č. 9 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s tím, aby v lokalitě Západ I. 

bylo vytvořeno věcné břemeno a elektrické vedení bylo umístěno na obecní 

pozemky.  

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

Byla předložena smlouva o smlouvě budoucí č. 1030034438/001 na zřízení 

věcného břemene na obecních pozemcích pč. 2005/28.  

Usnesení č. 10 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje smlouvu č. 

1030034438/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ONem ČR, Č: 

257 33 591 na pozemek pč. 2005/28.  

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

8. Pan B.K. doručil žádost o kácení dřevin, viz. příloha.  

Usnesení č. 11 zastupitelstvo obce Damnice povoluje kácení dřevin dle žádosti. 

Jedná se o dva akáty u rodinného domu čp. 130, který ohrožuje zděný plot 

majitele stromu.  

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

9. Liberecký institut Praha zaslal prosbu o podporu a součinnost, viz. příloha. 

Přítomni byli seznámení s obsahem této prosby. Starostka nechala na zvážení. 

Dále bylo dohodnuto, že kdo bude mít zájem, může zviditelnit osobu o které si 

myslí, že prospěla významným způsobem ostatním, může tak učinit 

prostřednictvím obecního úřadu. 

10. V rámci zvýšení poplatku za psa se v roce 2017 zakoupí odpadkové koše a sáčky 

na psí exkrementy. Paní Š. zjistí ceny košů a to včetně sáčků. Dle cenové hodnoty 

košů bude určeno i množství košů.  

Usnesení č. 12 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s nákupem odpadkových 

košů a sáčků na psí exkrementy.  

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

11. Starostka navrhla, aby byl v celé naší obci stanoven zákaz parkování kamionů.  

Usnesení č. 13 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje, aby byl v obci úplný zákaz 

parkování všech kamionů. 
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Hlasování: pro 6, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

Dále byla vedena diskuse o parkování na zelených plochách v obci. Bylo navrženo, 

aby byla zavolána Policie ČR OOP Hrušovany nad Jevišovkou, kteří by řidiče, kteří 

parkují na zelených, plochách ihned pokutovali.  

Usnesení č. 14 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje přivolání Policie ČR OOP 

Hrušovany nad Jevišovkou, aby zkontrolovali parkování na zelené ploše v celé naší 

obci a případně neukázněné řidiče ihned pokutovali. 

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

12. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo doručila poděkování a vyúčtování 

finančního daru, který jim byl obcí poskytnut.  

Usnesení č. 15 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí vyúčtování 

finančního daru Oblastní charitou Znojmo.  

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

13. Byla předložena zpráva kanalizačního výboru.  

Usnesení č. 16 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí zprávu kanalizačního 

výboru.  

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

14. Náměty do rozpočtu 2017 

- Oprava artéské studny u domu čp. 68. 

- Zasíťování stavebních pozemků v lokalitě Západ I. 

- Vlastní podíl na podaných žádostech v roce 2017. 

15. Účetní obce předložila hospodaření obce za rok 2016.  

Usnesení č. 15 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí informaci o 

hospodaření obce v roce 2016, viz. příloha. 

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

16. Došlá pošta 

- Sdružení na ochranu ohrožených dětí zaslalo žádosti o finanční příspěvek pro 

rok 2017.  

Usnesení č. 16 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí s poskytnutím 

příspěvku Sdružení na ochranu ohrožených dětí.  

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

- Diakonie Broumov doručila poděkování za sbírku nepotřebné věci potřebným.  

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno zaslalo 

oznámení o zahájení kontroly a to dne 28.2.2017 na obecním úřadě.  

Usnesení č. 17 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí kontrolu z České 

inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno.  

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

- Dopravoprojekt Brno a.s. zaslal žádost o vyjádření k akci oprava koryta 

Miroslavka.  

Usnesení č. 18 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s opravou koryta 

Miroslavka dle přiložené projektové dokumentace firmy Dopravoprojekt Brno 
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a.s.  

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

17. Různé  

- V současné době probíhá pod záštitou Města Miroslav veřejná sbírka za 

účelem léčby buněčnou terapií pro Jana a Vojtěcha Forstovy a to včetně 

zahraniční léčby. Starostka navrhla, abychom do této sbírky také přispěly. 

Usnesení č. 19 zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek do veřejné sbírky na 

léčbu buněčnou terapií pro Jana a Vojtěcha Forstovy a to včetně zahraniční 

léčby. Příspěvek bude poskytnut na účet veřejné sbírky č. 4462706399/0800 

ve výši 10.000,- Kč. 

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

Dále bylo navrženo přispět slečně Patricii Kozlova, která je houslistkou a 

založila si projekt na základě, kterého sbírá finanční prostředky, aby se mohla 

účastnit mezinárodních soutěží v roce 2017. K této situaci se vyjádřila paní 

starostka.  

Usnesení č. 20 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje, abychom pozvali 

slečnu Patricii Kozlova, aby v naší obci uspořádala houslový koncert. Výtěžek 

z dobrovolného vstupného jí bude předán jako dar.  

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

- Do 28.2.2017 mají být podány dotace na KR-JMK Brno. Starostka navrhla, aby 

byla podána dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro 

rok 2017 na I. etapu opravy hasičské zbrojnice, ze které by se začala budovat 

víceúčelová budova pro mládež.  V letošním roce by se začalo opravou 

střechy. Na tuto akci byl vytvořen rozpočet ve výši 558 579,- Kč, viz. příloha. O 

tomto byla vedena diskuse.   

Usnesení č. 21 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje podání žádosti o dotaci 

z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na akci – I. etapa opravy 

Víceúčelové budovy pro mládež, jedná se o opravu střechy.  

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

- Z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje byl vypsán dotační titul na 

obecní knihovny. V této souvislosti by starostka ráda zažádala o dotaci na 

projekt „modernizace knihovny“, kdy by byly opraveny regály na knihy a 

vytvořen odpočinkový kout s novými křesly, stolky, skříní a zakoupen materiál 

pro knihovní činnost 

Usnesení č. 22 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s podáním žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na akci modernizace 

místní knihovny, celkové náklady by byly asi cca 50 000,- Kč.  

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

- Paní H.B., knihovnice místní knihovny, předložila návrh knih na vyřazení, viz. 

příloha.  

Usnesení č. 23 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s vyřazením knih v místní 
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knihovně dle přiloženého návrhu.  

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

Bylo navrženo, aby byly vyřazené knihy odevzdány do sběru papíru a za 

výdělek byly nakoupeny nové knihy do knihovny.  

Usnesení č. 24 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s tím, aby byly vyřazené 

knihy dány do sběru a za získané peníze byly zakoupeny nové knihy do 

knihovny.  

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

- Paní J.B., která má s obcí nájemní smlouvu na prostory kadeřnictví v občanské 

vybavenosti Damnice 13 požádala o navýšení záloh za energie – 100,- Kč 

zálohy na vodné a stočné.  

Usnesení č. 25 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí se změnou nájemní 

smlouvy na prostory kadeřnictví v budově čp. 13 s paní J.B. a to s navýšením 

záloh za vodné a stočné o 100,- Kč od 1.3.2017.  

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

18. V sobotu 25.2.2017 se koná v naší obci tradiční masopust. Byly řešeny detaily této 

akce. Paní P. sponzorsky připraví řízky k degustaci vín, kterou již tradičně pořádá 

Spolek damnických vinařů.  

19. Diskuse 

- O diskusi nebyl zájem. 

20. Protože o diskusi již nebyl zájem, starostka schůzi ukončila v 18:30 hod.  

 

 

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

Ověřovatelé: 

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

 

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

 

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


