
Usnesení zastupitelstva obce Domanín  
                      č. 38 ze dne 26. 1. 2010 
 

1 )  Projednání prodeje pozemku p. č. 1803/28 a části pozemku p. č.  1803/1 v  
    k. ú. Domanín 
ZO souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1803/28 o výměře 101 m2 a části pozemku p. č. 1803/1 
dle stávajícího oplocení, když výměra bude upřesněna geometrickým zaměřením za cenu  
120,- za 1 m2. 
Náklady spojené se zaměřením pozemku a právní služby spojené s převodem a vkladem do 
KN hradí žadatel. 
 
2 ) Projednání smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní  
    obslužnosti na rok 2010 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s ČSAD J. Hradec a. s. o závazku veřejné služby k zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti na rok 2010. 
 
3 ) Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p. č. 1642/7 v k. ú. Domanín 
Na základě žádosti  a  po diskusi ZO souhlasí s vyhlášením záměru směny části pozemku  
p. č. 1642/7,  části pozemku p. č. 1803/1 za část pozemku p. č.  PK 1512 v k. ú. Domanín. ZO 
pověřuje tímto p. starostu a místostarostu  jednáním s vlastníky výše uvedených pozemků. 
 
4 )  Projednání návrhu převodu pozemků p. č. 95/3, 97/5-b, 97/6-d, 97/3-g, 97/I-i, 97/2- I, 
97/4-n v k. ú. Domanín do vlastnictví obce Domanín 
ZO  souhlasí s převodem  výše uvedených pozemků s tím, že bude vytvořen dostatečný 
prostor pro otáčení nákladních vozidel na konci komunikace nebo zajištění podmínek pro 
vytvoření průjezdné komunikace dle územního plánu. 
 
5 )  Projednání návrhu rozpočtu Svazku obcí regionu Třeboňsko na rok 2010 
ZO souhlasí s návrhem rozpočtu SORT na rok 2010.  
 
6 ) Projednání  pronájmu rybníka  Nový 
ZO souhlasí, aby hospodaření na rybníku Nový zajišťovala obec.  Pověřeným správou 
rybníku bude p. Neumann. Podklady pro provoz koupaliště a rybolovu předloží p. Neumann 
na příštím jednání zastupitelstva. 
 
 
7) Projednání  koordinace rozvoje obce 
ZO bere na vědomí předložený materiál a souhlasí se zveřejněním na úřední desce. 
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