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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Domanín 

č. 24 ze dne 25. 9. 2012 
 
 
 
1. Zpráva finančního výboru č. 3/2012  
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 3/2012 a pověřuje starostu 
v jednání s právníkem ohledně dlužníků. Zpráva je nedílnou součástí zápisu. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 4/2012 
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím rozpočtového opatření č. 4/2012. Rozpočtové opatření je 
nedílnou součástí zápisu. 
 
3. Schválení přijetí dotace od JčK Č. Budějovice z POV 
ZO souhlasí s přijetím neinvestiční dotace od Jčk Č. Budějovice z Programu obnovy venkova 
ve výši 84 600,-Kč na akci „Revitalizace zeleně – hlavní park“. 
 
4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů č. 1/2012, kdy poplatek za svoz PDO činí 480,- Kč/osobu a rok. 
 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – kabel 
NN  
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni na uložení kabelu NN na pozemku p. č. 97/12 s firmou 
E.ON Distribuce, Č.Budějovice a pověřuje starostu podpisem. 
 
6. Výběr zpracovatele Územní plánu obce Domanín 
Zastupitelstvo obce ve výběrovém řízení vybralo nejvýhodnější nabídku firmy P atelier JH 
s. r. o. Jindřichův Hradec a pověřuje starostu k dalšímu jednání. 
 
7. Prodej části pozemku p. č. 1803/1 v k. ú. Domanín 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej geom. plánem číslo zak. plánu 548-130/2010 ze dne 3. 9. 
2012 vytvořených dílů „a“ o výměře 18 m2 a „b“ o výměře 55 m2, oddělených od st.p. 91 a 
pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 1803/1, celkem za dohodnutou kupní cenu 8 760 Kč 
(120,- Kč ). Kupující hradí veškeré náklady spojené s pořízením geometrického plánu, 
zápisem do katastru nemovitostí a právními službami. 
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