
 - 6 - 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Domanín 
č. 26 ze dne 27. 11. 2012 

 
1. Zpráva z dílčího přezkumu hospodaření obce Domanín 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z dílčího přezkumu hospodaření obce Domanín za 
rok 2012 Krajským úřadem Č. Budějovice a pověřuje starostu prováděním rozpočtových 
změn v příjmové a výdajové části rozpočtu s tím, že zastupitelstvo bude o rozpočtových 
změnách informováno na nejbližším jednání zastupitelstva. 
 
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2013 
Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu obce na rok 2013. 
 
3. Obecně závazné vyhláška obce Domanín  
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012. o místním 
poplatku ze psů. 
 
4. Obecně závazné vyhláška obce Domanín  
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012. o místním 
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 
 
5. Obecně závazné vyhláška obce Domanín  
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012. o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
4.  Prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 101 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s p. Stanislavem Honsou na byt  
č. 3 v bytovém domě č. 101 o velikosti 2+0 a výměře 70 m2, měsíční nájemné včetně pevné 
části za opotřebení topného systému a TUV v částce 3 630,70 Kč, nájem za vybavení bytu 
v částce 109,30 Kč a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu (záloha na TUV a otop) 
v částce 1 450,- Kč splatným nejpozději do 20. dne v měsíci na dobu určitou 2 let, tj. do  
30. 11. 2014. 
 
5. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti  
    na úseku projednávání přestupků 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu 
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s MěÚ Třeboň a pověřuje starostu 
jejím podpisem 
 
6. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  

(kabelové vedení NN na p. č. 1098/19, 1098/20, 1098/21, 1098/23) 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene ve věci položení kabelového vedení NN na p. č. 1098/19, 1098/20, 1098/21, 1098/23 
s firmou E. ON a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
7. Příspěvek na Oblastní charitu Třeboň na rok 2013 
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Oblastní charitě Třeboň na rok 2013 ve 
výši 5 000,- Kč. 
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8. Dodatek s Technickými službami o dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství 
na rok 2013 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě č.1TS/1998 o dodávce služeb 
v oblasti odpadového hospodářství s Technickými službami Třeboň s.r.o. na rok 2013 a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
9. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene ve věci uložení kabelu veřejného osvětlení na parcele KN p. č. 68 za cenu  
1000,-Kč +DPH. 
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