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Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 26.7.2016 v 19:00 hod. v kanceláři 

obecního úřadu. 

 

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

bylo řádně svoláno a jsou přítomni 4 členové 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, požádala o doplnění 

programu o bod č. 7 záměr obce pronajmout prostory kulturního domu.  

Usnesení č. 1 hlasování:  4 členové vyslovili souhlas s návrhem programu 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. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
3. Prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě 
4. Záměr pronajmout obecní prostory občanské vybavenosti Damnice 13 
5. Dopravní značení v obci 
6. Rozpočtové opatření 
7. Záměr obce pronajmout obecní prostory kulturního domu 
8. Došlá pošta 
9. Různé 
10. Diskuse 
11. Závěr 

 

 
1. Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na zapisovatele a ověřovatele 4. 

zasedání zastupitelstva obce, zapisovatelem byla navržena Lucie Šmidová a 
ověřovateli byli navrženi pan František Procházka a paní Jitka Jakubovová. 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 4. zasedání 

zastupitelstva obce Lucii Šmidovou a ověřovateli 4. zasedání zastupitelstva obce 

pana Františka Procházku a paní Jitku Jakubovovou.  

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

2. Byla předložena vzorová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje na zhotovení skříně v místní knihovně. 

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na zhotovení skříně v místní knihovně.  

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

3. V obecním bytě č. B1 v budově čp. 13 nájemnice paní T.K. končí smlouva ke dni 

31.8.2016, protože v současné době s nájemnicí nejsou žádné problémy, bylo 

navrženo, aby byla smlouva prodloužena do 28.2.2017.  

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje prodloužení nájemní 

smlouvy v bytě B1 v budově čp. 13 s paní T.K. do 28.2.2017. 
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Hlasování: pro 4, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

Dále byla řešena problematika psa v obecním bytě A1 pana Ivo Haluzy, pes 

zůstává v domě sám a obtěžuje nájemníky neustálým štěkáním. Toto bude řešeno 

s nájemníkem a bude s ním dohodnuto nějaké řešení.  

4. Byly uvolněny prostory občanské vybavenosti čp. 13 – manikúra – pedikúra. 

Záměr byl řádně vyvěšen. Jediným zájemcem o pronájem těchto prostor byla paní 

J.L.  

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje pronájem obecních prostor 

občanské vybavenosti paní J.L. na dobu určitou a to do 31.5.2018. Nájemné bude 

stanoveno ve výši 1 100,- Kč, protože v pronajatých prostorech je umístěné nové 

vybavení pro výkon pedikúry, které bylo zhotoveno bývalou nájemnicí. Zálohy 

energií jsou stanoveny ve výši 400,- Kč/ měsíc a budou jednou ročně vyúčtovány. 

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

5. Zastupitelstvo vedlo diskusi o dopravním značení v obci, bylo navrženo, zakoupení 

zábran a rozmístění po obci v problémových místech.  

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zakoupení dopravních 

zábran a rozmístění po obci v problémových místech. 

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

6. Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2016, viz. příloha.  

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje rozpočtové opatření č. 

3/2016, viz. příloha.  

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

7. Byl zveřejněn záměr na pronájem prostor kulturního domu. Zájem o tyto prostory 

měla pouze současná nájemnice paní M.P., která by chtěla prodloužit nájem do 

31.7.2021. O tomto byla vedena diskuse.  

Usnesení č. 8 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje prodloužení nájemní 

smlouvy s paní M.P. do 31.7.2021. 

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

8. Došlá pošta 

- Olga Saunová doručila žádost o umístění odkazu na Jooble na našich 

internetových stránkách. Jooble je agregátorem volných pracovních pozic 

v ČR. Po diskusi bylo dohodnuto, že umístění odkazu bude řešeno s našim 

IT, který o umístění rozhodne.  

Usnesení č. 9 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje umístění odkazu 

Jooble na našich internetových stránkách pouze v případě, že to doporučí 

náš IT pan Zálešák. 

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

- Bylo doručeno poděkování od Oblastní charity Znojmo za finanční 

příspěvek.  

9. Různé  

- Ve středu 27.7.2016 bude provedena výměra pozemku kolem sklepa 
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manželů H. na pč. 105. U tohoto bude přítomna starostka a 

místostarostka.  

- Je třeba prověřit vyměření pozemku po paní M.T. mezi domy čp. 109 a 

111, dle starousedlíků byly pozemky vyměřeny větší, než by měly být, a 

bylo by tím uškozeno obci a občanům, protože za tímto domem vede 

obecní polní cesta. Toto prověří starostka obce na katastru nemovitostí.  

- Starostka sdělila přítomným, že je možno podat dotaci na vybudování 

sociálních bytů v domě čp. 36. 

Usnesení č. 10 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje podání žádosti o 

dotaci na vybudování sociálních bytů v domě čp. 36 v naší obci.  

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

- Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele na výstavbu sociálního 

zařízení v obci Damnice. Zvítězila firma ZL-STAV s.r.o. 

Usnesení č. 11 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí vítězného 

uchazeče na vybudování sociálního zařízení v obci Damnice firmu ZL-STAV 

s.r.o., Unanov 407, 671 31, IČ: 29243401, cena zhotovení 862 816,- Kč bez 

DPH. 

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

- Pan B., který je majitelem domu čp. 32 v Damnicích demoloval stodolu a 

nabízí staré cihly za odvoz. Bylo navrženo se s panem Brymem domluvit a 

cihly si odvézt.  

- Je třeba udělat anketu na přemístění pomníku obětem I. světové války.  

- Je třeba řešit překlad nad kanalizací v uličce mezi domy 57 a 58. Tento 

překlad byl rozbit kombajnem. Bylo navrženo, aby půl nákladu na tuto 

opravu uhradila obec.  

Usnesení č. 12 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje úhradu poloviny 

nákladu za opravu překladu dešťové kanalizace mezi domy 57 a 58.  

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

10. Diskuse 

- Byly řešeny hody. 

11. Protože o diskusi již nebyl zájem, starostka schůzi ukončila ve 20:30 hodin.  
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Zapsala: Lucie Šmidová   …..................................................... 

Ověřovatelé: 

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

 

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

 

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


