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Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 27.12.2017 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. Odměny členům zastupitelstva od 1.1.2018 
3. Rozpočtové opatření 
4. Zmařené investice 
5. Došlá pošta 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Závěr 

 
1. Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na zapisovatele a ověřovatele 7. zasedání 

zastupitelstva obce, zapisovatelem byla navržena slečna Kateřina Voldánová a 
ověřovateli byli navrženi pan Jaromír Švejkar a paní Markéta Kolaříková. 
Usnesení č. 2 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje zapisovatelem 7. zasedání 

zastupitelstva obce slečnu Kateřinu Voldánovou a ověřovateli 7. zasedání zastupitelstva 

obce pana Jaromíra Švejkara a paní Markétu Kolaříkovou.  

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

2. Dne 1.1.2018 nabude účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mj. novelizuje zákon o 

obcích a dojde ke změně koncepce odměňování zastupitelů. Dle nařízení vlády č. 

318/2017 byla zákonem stanovena konkrétní výše měsíčních odměn pro uvolněné a 

neuvolněné členy zastupitelstva. Dle tohoto nařízení jsou odměny pro zastupitele obce 

Damnice možné v maximální výši: 

Neuvolněná starostka obce maximální výše odměny 24.593,- Kč 

Neuvolněná místostarostka obce maximální výše odměny 22.134,- Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva obce, který je členem výboru obce má nárok na odměnu 

ve výši 3.279,- Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva obce, který členem výboru ve funkci předsedy tohoto 

výboru má nárok na odměnu ve výši 3.689,- Kč.  

V současné době jsou zastupitele odměňování následovně: 

Starostka obce 19.585,- Kč 

Místostarostka obce 12.725,- Kč. 

Zastupitel, který je členem výboru 1.030,- Kč 

Zastupitel, který je členem výboru ve funkci předsedy 1.340,- Kč.  
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Starostka navrhla, aby byly odměny ponechány ve stejné výši jako doposud.  

Usnesení č. 3 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje odměny dle novely zákona č. 

99/2017 Sb. a nařízení vlády č. 318/2017 k 1.1.2018 ve stejné výši jako doposud tj.: 

Starostka obce 19.585,- Kč 

Místostarostka obce 12.725,- Kč. 

Zastupitel, který je členem výboru 1.030,- Kč 

Zastupitel, který je členem výboru ve funkci předsedy 1.340,- Kč.  

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

3. Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2017 a č. 9/2017.  

Usnesení č. 4 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 a č. 

9/2017, viz. příloha.  

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

4. V roce 2016 byla realizována akce vybudování komunikace od domu čp. 17 směrem 

k hlavní cestě na Dolenice. Bylo investování 60.500,- Kč. V roce 2017 byla tato akce 

dokončena, bylo ale zjištěno, že se nejedná o vybudování nové komunikace, ale pouze o 

opravu stávající komunikace v této části obce.  

Usnesení č. 5 zastupitelstvo obce Damnice schvaluje investici na účtu č. 042 011 ve výši 

60 500,- Kč jako zmařenou investici, protože se jedná o pouhou opravu komunikace.  

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

5. Došlá pošta 

- Byl doručen harmonogram svozu odpadu v roce 2018. 

6. Různé  

- Byly řešeny žádosti o dotace v roce 2018,  blížící se kulturní akce a spolupráce 

s místními spolky v roce 2017.  

7. Diskuse 

O diskusi nebyl zájem. 

8. Starostka schůzi ukončila v 17:00 hodin a zasedání přešlo ve výjezdní zasedání.  

 

   

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

 

Ověřovatelé:  

  Jaromír Švejkar   …..................................................... 

 

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

 

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

 


