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Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne  24.2.2016 v 16:00 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. Prodloužení nájemních smluv v obecních bytech čp. 13 + 141 
3. Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Damnice za rok 2015 
4. Žádost ředitele ZŠ Miroslav o finanční příspěvek na lyžařský výcvik v roce 2016 
5. Žádost Jednoty SD Moravský Krumlov o finanční výpomoci na chod místní prodejny 
6. Žádost o prodloužení nájmu kulturního domu 
7. Návrh knih na vyřazení 
8. Žádost o dotace v roce 2016 
9. Vyvěšení vlajky pro Tibet 
10. Věcná břemena 
11. Poskytnutí příspěvku z programu obce „Příspěvek na zhotovení kanalizační přípojky 

k nemovitostem v katastrálním území obce Damnice“ 
12. Náměty do rozpočtu 2016 
13. Symbol obce 
14. Hospodaření obce v roce 2015 
15. Došlá pošta 
16. Různé 
17. Diskuse 
18. 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 František Procházka a paní Markéta Kolaříková. 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 1. zasedání 

zastupitelstva obce Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 1. zasedání zastupitelstva 

obce pan František Procházka a paní Markétu Kolaříkovou.  

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

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

A2, A3, A4, B3, B4, bylo navrženo prodloužit tyto nájemní smlouvy do 28.2.2017. 

S nájemníkem v bytě B1 bylo vedeno jednání o neplacení závazku vůči obci, proto 

bylo navrženo prodloužit nájemní smlouvu pouze o 6 měsíců, tj. do 31.8.2016. 
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Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje prodloužení nájemních 

smluv v obecních bytech v Damnicích čp. 13 do 28.2.2017 pro byt A1 – I.H, A2 – 

E.B., A3 – V.K., A4 – V.J, B3 – J.C., B4 – M.Č.  Pro byt B1 – T.K. se nájemní smlouva 

prodlužuje do 31.8.2016.  

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

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

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

31.3.2017. 

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje prodloužení nájemních 

smluv v obecních bytech v Damnicích čp. 141 o  1 rok, tj. do 31.3.2016 pro byt 

1/141 – B.K., 2/141– Z.P. , 3/141 – M.L. 

Vzhledem k situaci s předáním bytu po paní H.B. slečně Z.M, byt nebyl v pořádku 

(odpojení plynu), starostka požádala o odpuštění poloviny nájmu, nájem za měsíc 

únor bude pouze 2 400,- Kč včetně zálohy vody.  

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje výši nájemného v bytě B2 za 

měsíc únor 2016 ve výši 2 400,- Kč.  

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

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

veřejného pořádku v obci Damnice za rok 2015.  

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

veřejného pořádku v naší obci za rok 2015 

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

4. 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 

na lyžařský výcvik, který se uskutečnil v roce 2016. Výše daru je 600,- Kč, protože 

se výcviku zúčastnili 3 damničtí žáci.  

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

5. Jednota SD Moravský Krumlov zaslala žádost o finanční příspěvek na chod místní 

prodejny. O tomto byla vedena diskuse.  

Usnesení č. 8 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí s finančním příspěvkem 

Jednotě SD Moravský Krumlov. 

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

6. Paní M.P., která má s obci uzavřenou nájemní smlouvu na prostory kulturního 

domu do 31.3.2017, zaslala žádost o prodloužení nájmu kulturního domu na dobu 

minimálně dalších 5 let  z důvodu plánované investice v podobě výstavby mobilní 

rozebíratelné zastřešené venkovní zahrádky. O tomto byla vedena diskuse.  

Usnesení č. 9 zastupitelstvo obce Damnice bude s žadatelkou vést v průběhu 

příštího týdne další jednání.  

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

7. Knihovnice paní Hana Brabcová předala návrh knih na vyřazení z místní knihovny.  

Usnesení č. 10 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje vyřazení knih z místní 
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knihovny dle přiloženého návrhu paní Brabcové. 

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

8. Starostka se vyjádřila k podaným dotacím v roce 2016. Byly podány žádosti na 

opravu komunikací v obci, výstavbu WC ve vinařské uličce, výstavba vstupních 

bytů z RD čp. 36, zhotovení skříně v knihovně. 

Usnesení č. 11 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí stav podaných 

žádostí o dotace v roce 2016.  

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

Dále se starostka vyjádřila k rakouské spolupráci.  

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

Usnesení č. 12 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí s vyvěšením „Vlajky pro 

Tibet“. 

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

10. Byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene přípojka Damnice kNN B.J.  

Usnesení č. 13 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s uzavřením smlouvy o 

zřízení věcného břemene č. ZN-014330031609/001 se společností E.ON 

Distribuce, a.s. 

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

11. Na obecní úřad byly doručeny žádosti o finanční příspěvek z dotačního programu 

obce „Příspěvek na zhotovení kanalizační přípojky k nemovitostem v kú obce 

Damnice“.  

Usnesení č. 14 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z programu „Příspěvek na zhotovení 

kanalizační přípojky k nemovitostem v kú obce Damnice“. 

Všichni vlastnici nemovitosti splnili všechny podmínky programu, po podpisu 

veřejnoprávní smlouvy jim bude vyplacen příspěvek.  

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

Dále bylo navrženo, aby byl sestaven kanalizační výbor, který bude žádosti o 

poskytnutí příspěvku z programu „Příspěvek na zhotovení kanalizační přípojky 

k nemovitostem v kú obce Damnice“ schvalovat. Jako předsedkyně kanalizačního 

výboru byla navržena paní Lucie Šmidová a členové paní Jitka Jakubovová a pan 

František Procházka.  

Usnesení č. 15 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje kanalizační výbor ve složení 

– předsedkyně paní Lucie Šmidová, členové paní Jitka Jakubovová a pan František 

Procházka. Výbor je pověřen schvalováním žádosti o poskytnutí finančního 

příspěvku z programu „Příspěvek na zhotovení kanalizační přípojky 

k nemovitostem v kú obce Damnice“, dle rozhodnutí výboru budou jednotlivé 

příspěvky proplaceny. Ze zasedání výboru bude pořízen zápis.  

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

12. Náměty do rozpočtu 2016 

- Švejkar – multifunkční objekt ve sportovním areálu 
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- Šmidová – nářadí pro VPP, kódovačku 

- Příspěvek Oblastní charitě Znojmo   

- Oplocení dětského hřiště za obecním úřadem 

- Koberec na cvičení do fitka 

13. Byla doručena nabídka od firmy ALERION s.r.o. na zhotovení obecního symbolu. 

Usnesení č. 15 zastupitelstvo obce Damnice nesouhlasí se zhotovením znaku 

obce Damnice.  

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

14. Účetní obce předložila hospodaření obce za rok 2015.  

Usnesení č. 16 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí informaci o 

hospodaření obce v roce 2015, viz. příloha. 

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

15. Došlá pošta 

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

- Společnost PAS NATURA oslovila naši obec s dotační výzvou.  

- Komerční banka Znojmo zaslala sdělení o pojištění vkladu.  

- Byl předložen návrh rozpočtu Mikroregionu Miroslavsko na rok 2016 

Usnesení č 17 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí návrh 

závěrečného účtu na rok 2016.  

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

16. Různé  

- Byla řešena problematika psů v obci. 

- Bylo dohodnuto, že bude domluvena schůzka s paní Pazderovou, která má 

pronajaty prostory kulturního domu, aby byl dořešen úklid kulturního domu, 

pronájmy a ostatní provozní záležitosti.  

- Zasedání navštívila firma, která bude občanům nabízet služby spojené 

s výkopem kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.  

- Byla vedena diskuse o žádosti o dotaci sportovního oddílu.  

- V sobotu 27.2.2016 proběhne dětský ples. Pro děti bude připraveno 

občerstvení – hranolky a pohár, každé dítě dostane poukázku.  

17. Diskuse 

- Byla vedena debata o místním sportovním oddílu.  

18. Protože o diskusi již nebyl zájem, starostka schůzi ukončila v 18:00 hod.  
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Zapsala: Kateřina Voldánová  …..................................................... 

 

 

Ověřovatelé: 

  Markéta Kolaříková      …..................................................... 

 

  František Procházka  ….................................................... 

 

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


