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Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 27.4.2017 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 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.  

Usnesení č. 1 hlasování:  4 členové 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. Návrh rozpočtu Obce Damnice na rok 2017 
3. Návrh rozpočtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi na rok 2017 

4. Materiály Mikroregionu Miroslavsko 
5. Uplatnění náhrady za výsadbu 
6. Záměr obce odprodat a směnit pozemky 
7. Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 
8. Umístění vysílacího zařízení na objekt Damnice 13 
9. Žádost spolků 
10. Žádosti občanů 
11. Připravované kulturní akce 
12. Kanalizační výbor 
13. Došlá pošta 
14. Různé 
15. Diskuse 
16. Závěr 

 

 
1. Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na zapisovatele a ověřovatele 2. 

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

zastupitelstva obce Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 2. zasedání zastupitelstva 

obce pana Františka Procházku a paní Lucii Šmidovou.  

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

2. Starostka obce předložila návrh rozpočtu na rok 2017 a požádala přítomné, aby se 

k tomuto návrhu vyjádřili.  

Byly navrženy tyto změny: 

Z par. 3429 pol. 6121 bude odebrána částka 705 500,- Kč a bude použita: 

Par. 2321 pol. 6371 695 500,- Kč příspěvky na kanalizaci 

Par. 3429 pol. 5175 10 000,- Kč pohoštění důchodci 

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje návrh rozpočtu obce (viz. 
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příloha) na rok 2017 s výše uvedenými změnami na paragrafy. 

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

3. Byl předložen návrh rozpočtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u 

Miroslavi na rok 2017, viz. příloha. Dále byla vedena diskuse o zrušení svazku. 

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO 

Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi na rok 2017.  

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

4. Byly předloženy materiály Mikroregionu Miroslavsko – Rozpočet na rok 2017 a 

střednědobý výhled na období 2018 – 2019. Dále se starostka vyjádřila k vedení 

Mikroregionu Miroslavsko a k získaným dotacím mikroregionu.  

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí rozpočet na rok 2017 

a střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2019 Mikroregionu Miroslavsko.  

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

5. Na základě rozhodnutí Obecního úřadu Damnice čj. 1Ho/2015 bylo povoleno 

kácení dřevin Ředitelství silnic a dálnic na pozemcích v majetku obce na silnici 

I/53, kde obec požadovala kompenzaci výsadby na obecních pozemcích. Starostka 

tedy vyzvala zastupitele, aby podali návrhy, kam bude náhradní výsadba 

umístěna. Jedná se o 4 kusy dřevin. Mohou se vrátit zpět za vykácené dřeviny na 

silnici I/53, nebo je možnost vysázet dřeviny do obce. Bylo navrženo dřeviny 

vysázet do parku obětem II. světové války.  Jednalo by se o vysázení řady dřevin 

za pomník kolem cesty. Zastupitelstvo by požadovalo 4x javor červenolistý. Po 

skončení zasedání bude přímo na místě určeno místo výsadby.  

Usnesení č. 6 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje vysázení náhradní výsadby 

na pozemky obce v parku u pomníku obětem II. světové války.  

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

6. Zastupitelé jednali o odprodeji pozemků za rodinnými domy v lokalitě Západ I., 

bylo navrženo zveřejnit záměr prodeje těchto pozemků. V případě pozemku za 

rodinným domem čp. 50 by se jednalo o směnu za pozemek pč. 3141/2 vlastník 

pan P.P.. Byla navržena cena za 1 m2 35,- Kč. 

Usnesení č. 7 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje záměr prodeje pozemku za 

rodinnými domy v lokalitě Západ I. Dále schvaluje záměr směny pozemku za 

rodinným domem čp. 50 za pozemek pč. 3141/2 s panem P.P.. Zbylé m2 budou od 

pana P. odkoupeny. Cena pozemků určených k prodeji v této lokalitě byla 

stanovena na 35,- Kč/m2. Pozemky k odprodeji budou určeny na základě 

vypracovaného geometrického plánu lokality Západ I.  

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

Dále byla vedena diskuse o prodeji stavebních míst v lokalitě Západ I. bylo 

navrženo, aby byl zveřejněn záměr prodeje 3 stavebních míst až po směně 

stavebního místa s Mgr. D., se kterou bude provedena směna pozemku a jedno 

stavební místo v této lokalitě bude na základě směny v jejím vlastnictví, což bylo 

již dříve schváleno.  
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Usnesení č. 8 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje záměr prodeje 3 stavebních 

míst v lokalitě Západ I. až po provedení směny s Mgr. L.D.  

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

Pan M.K. zaslal na obec žádost o koupi pozemku pč. 3298/5, který leží vedle jeho 

domu pč. 49.  

Usnesení č. 9 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí se zhotovením pozemkové 

mapy z katastru nemovitostí na základě které se určí vlastník požadované části 

tohoto pozemku. V případě vlastnictví obce bude teprve potom určena tato část 

pozemku k odprodeji.  

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

V rámci akce cyklostezka je třeba směnit pozemky od JUDr. E.CH. a pana A.H. - 

pozemek pč. 3283/3 o výměře 56 m2 a pč. 3238/5 o výměře 27 m2. S paní Ch. bylo 

vedeno jednání ohledně odprodeje těchto pozemků, rádi by s bratrem provedli 

směnu pozemků, mělo by se jednat o pozemky orné půdy ve vlastnictví obce. 

Starostka navrhla, abychom s nimi směnili také pozemek pč. 3214/6 o výměře 489 

m2, který leží za koupalištěm. Celkem se tedy jedná o směnu pozemků v celkové 

výměře 572 m2. Bylo navrženo směnit tyto pozemky za pozemek pč. 3284/3, který 

je ve vlastnictví obce Damnice a leží u dolenického nádraží, celková výměra 

tohoto pozemků je 639m2. 

Usnesení č. 10 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí se směnou pozemku pč. 

3284/3 o výměře 639 m2 ve vlastnictví obce Damnice za pozemky pč. 3283/3 o 

výměře 56 m2, pč. 3238/5 o výměře 27 m2 a 3214/6 o výměře 489 m2. Směna 572 

m2 od JUDr. E.CH. a pana A.H. za pozemek pč. 3284/3 o výměře 639 m2. Bude 

provedena směna pozemku o celkové výměře 639 m2 obecního pozemku za 

489m2.   

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

Pan P.D. by obci odprodal pozemek pč. 83/2 o výměře 608 m2 za 100 000,- Kč. 

Byla vedena diskuse o koupi tohoto pozemku.  

Starostka toto nechala na zvážení s tím, že s panem Dufkem bude vedeno jednání 

o ceně pozemku.  

7. Byla předložena zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření obce Damnice 

za rok 2016.  

Usnesení č. 11 zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek přezkoumání 

hospodaření za rok 2016.  

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

8. Byl předložen návrh smlouvy od společnosti PODA a.s. o umístění internetového 

vysílacího zařízení na budovu čp. 13.  

Usnesení č. 12 zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o umístění zařízení pro 

poskytování komunikačních služeb se společností PODA a.s., IČ: 25816179. 

Zařízení bude umístěno na budově čp. 13 za úplatu viz. smlouva, která je přílohou 

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

9. Vinařský spolek v Damnicích doručil žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Damnice na zabezpečení akce otevření sklení uličky v Damnicích, jedná se o 

částku 10 000,- Kč. O tomto příspěvku byla vedena diskuse, vzhledem k tomu, že 

byl přítomen zástupce vinařů pan F.P., který je členem zastupitelstva obce 

Damnice, mohl z části odpovědět na dotazy přítomných zastupitelů. Starostka 

navrhla, že pokud bude vinařům na tuto akci poskytnut příspěvek, nebude se 

obec na této akci již nijak podílet, s tímto však zástupce vinařů nesouhlasí. Při 

další debatě vyplynulo, že vinaři vnímají materiální pomoc při této akci, že se 

jedná o materiál pro obec a ne materiální pomoc pro spolek vinařů na této akci. 

Po debatě bylo stanoveno, že zástupci vinařů budou pozváni na obecní úřad a 

bude vedena diskuse o přípravě této akce, dle výsledku tohoto jednání bude 

stanoveno, zda bude příspěvek na tuto akci poskytnutý.  

Usnesení č. 13 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje schůzku se zástupci 

damnických vinařů na obecní úřad, kde bude projednána příprava sklení uličky 

v roce 2017 a bude jasně stanoveno, za jakých podmínek by byl vinařům 

příspěvek poskytnutý.  

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

10. Manželé H. požádali o povolení k umístění zámkové dlažby vedle jejich rodinného 

domu pč. 40 na obecním pozemku pč. 63/1.  

Usnesení č. 14 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje umístění zámkové dlažby u 

rodinného domu čp. 40 na obecním pozemku pč. 63/1.  

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

Paní M. požádala zastupitelstvo obce o vyjádření, zda by mohla postavit rodinný 

dům na pč. 3471/3 s předsazením střechy v rovině s obecním pozemkem.  

Usnesení č. 15 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje záměr paní M. s výstavbou 

rodinného domu s předsazením střechy v rovině s obecním pozemkem pč. 

2005/15.  

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

11. V neděli 30.4.2017 proběhne ve sportovním areálu pálení čarodějnic, které bude 

pořádat obec Damnice. Bude připraveno občerstvení a pro děti zábavná soutěž 

putování za čarodějnicí. Dále byla vedena diskuse o soutěži. 

Usnesení č. 16 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí pořádání akce pálení 

čarodějnic v neděli 30.4.2017 od 17:00 hodin.  

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

Dále starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na oslavu Dne dětí. Starostka 

navrhla, abychom jeli vlakem do Brna, kde bychom navštívili zábavní centrum 

Bruno.  

Usnesení č. 17 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje Den dětí jízdou vlakem do 

Brna a návštěvou zábavného centra Bruno.  

Hlasování: pro 4, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  
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12. Byla předložena zpráva kanalizačního výboru. 

Usnesení č. 18 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí zprávu kanalizačního 

výboru obce.  

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

13. Došlá pošta 

- Dne 21.4.2017 byla na obecním úřadě provedena kontrola pracovníky SFŽP Brno 

na akci Rekonstrukce objektu čp. 141 s kulturní infrastrukturou zaměřenou 

především na děti a mládež, jednalo se o kontrolu vytvoření dvou pracovních 

míst. Starostka předložila protokol o kontrole č. 22100460.  

Usnesení č. 19 zastupitelstvo obce Damnice bere na vědomí zprávu o provedené 

kontrole pracovníků Státního intervenčního fondu Brno.  

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

- Od společnosti Aqua Centrum Břeclav s.r.o., která je pověřena Povodím Moravy 

s.p. byla předložena žádost na akci „Dolenická strouha, Jiřice u Miroslavi km 3,40 

– 0,730 a km 0,940 – 2,60 – oprava koryta“. Starostka seznámila přítomné s touto 

žádostí.  

Usnesení č. 20 zastupitelstvo obce Damnice souhlasí s akcí „Dolenická strouha, 

Jiřice u Miroslavi km 3,40 – 0,730 a km 0,940 – 2,60 – oprava koryta“, dle 

přiložené projektové dokumentace.  

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

14. Různé  

- Firma Soukup Miloš s.r.o. předložila nabídku na opravu místních komunikací 

v obci. Starostka s touto nabídkou seznámila přítomné, byla vedena diskuse.  

Usnesení č. 21 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje nabídku pana Soukupa 

Miloše s.r.o., na opravu místních komunikací ve výši 407 709,50 Kč, v ceně je 

zahrnuta i cena za opravu cesty u domu čp. 17, která byla provedena v roce 2016, 

viz. příloha.   

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

- Na základě požadavku zastupitelstva obce Damnice byla oslovena firma Urbania-

jih, s.r.o., aby nám předložila cenovou nabídku na dodávku dopravního značení 

omezující stání automobilů nad 3,5t v celé obci, dále zahrazovací sloupky. 

Starostka předložila návrh k nahlédnutí. Byla vedena diskuse o zahrazovacích 

sloupcích. 

Usnesení č. 22 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje dopravní značení omezující 

stání automobilů v celé obci nad 3,5t dle cenové nabídky společnosti Urbania-jih, 

s.r.o., viz. příloha. Nabídnuté zahrazovací sloupky nesplňují požadavky 

zastupitelstva.  

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

- Byla předložena nabídka na modernizaci veřejného osvětlení. Starostka celou 

situaci vysvětlila a všichni přítomní se k tomu vyjádřili.  

Usnesení č. 23 zastupitelstvo obce Damnice v současné době nesouhlasí 
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s modernizací veřejného osvětlení.  

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

- Starostka obce seznámila přítomné s návrhem a cenovou nabídkou na psí 

známky. Jednalo by se o zhotovení asi 250 kusů psích známek, cena za jeden kus 

je při počtu 250ks oboustranné známky 12,50 Kč bez DPH. Přítomnými byla 

zvolena varianta psí hlavy č. 91620.  

Usnesení č. 24 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zhotovení 250 kusů psích 

známek s psí hlavou č. 91620 dle přiložené cenové nabídky.  

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

- Byla předložena nabídka Zdeňka Vošického o zapojení se do projektu Česko shůry, 

který se zaměřuje na obce okresu Znojmo.  

Usnesení č. 25 zastupitelstvo obce nesouhlasí se zapojením Obce Damnice do 

projektu Česko shůry.  

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

- Byla vedena diskuse o pracovnících VPP, kteří měli nastoupit na novou dohodu od 

1.4.2017 do 31.3.2018. Starostka se k celé této situaci vyjádřila. Na tuto dohodu 

byla schválena dvě pracovní místa. V současné době je ale obsazeno pouze jedno 

a to paní H.S. Druhé místo by mělo být obsazeno mužem, protože se jedná o 

výkon těžších prací, např. křovinořezem. Paní starostka je ve spojení s paní 

Březinovou s Úřadu práce ČR. Bohužel v naší obci není žádný muž, který by mohl 

vykonávat tuto práci a byl vedený na úřadu práce, proto by byl přijat muž 

z okolních vesnic, kterého nám úřad práce zašle. V současné době se jedná o pana 

H. a pana M. ze Suchohrdel u Miroslavi, kteří by se měli dostavit na obecní úřad 

s doporučenkou o ÚP.  

- Starostka navrhla, zda bychom nemohli vyvěsit na úřední desku nabídku 

občanům, že bychom rádi odkoupili rozbitou stodolu, nebo něco podobného. 

Z této schátralé nemovitosti by pak bylo vytvořeno komunitní centrum.  

- Usnesení č. 26 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zveřejnění nabídky o odkup 

staré nemovitosti v obci Damnice.  

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

- Dotace na nádoby na plasty je v dalším kole. 

15. Diskuse 

- Byla vedena diskuse o tříděném odpadu.  

- Starostka obce se vyjádřila k žádostem o pozemky z pozemkového fondu.  

- Ing. F. vznesla dotaz, čí bude plot, který se staví ve sklepní uličce a kdo tento plot 

bude platit. Plot bude z části obce a z části manželů Kolaříkových. Obec uhradí 

svoji část plotu. Manželé K. uhradí svoji část plotu přímo zhotoviteli stavby.  

- Dále Ing. F. vznesla dotaz kolik peněz stálo vybudování WC ve sklepní uličce. 

Starostka sdělila, že WC bylo zkolaudováno za 1.077.777,- Kč, z toho byla 50% 

uhrazeno dotací z MMR ČR. 

- Byla vedena diskuse ohledně čištění potoka Miroslavka, které by mělo 
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proběhnout v letošním roce. Čištění bude provedeno přímo v korytě Miroslávky.  

- Dále byla vedena diskuse o svozu nebezpečných a domovních odpadů.  

16. Protože o diskusi již nebyl zájem, starostka schůzi ukončila v 19:30 hodin.  

 

 

 

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

Ověřovatelé: 

  Lucie Šmidová       …..................................................... 

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

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


