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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Domanín 
č. 3 ze dne 26. 3. 2013 

 
 
 
1. Projednání závěrečné zprávy o hospodaření obce  
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2012 bez výhrad. 
 
2. Projednání nabídky pozemku p.č. 535/19 v k.ú. Domanín k prodeji  
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nabídkou ke koupi pozemku p. č. 535/19 v k. ú. Domanín. 
 
3. Projednání návrhu smlouvy o poradenské a konzultační činnosti  
    / fa AGRS , a.s. / 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku na poradenské a konzultační činnosti firmy 
AGRS a. s. Praha. 
 
4. Výběrové řízení  „ Rekonstrukce místní komunikace k Soukupům “ 
Na základě doporučení výběrové komise rozhodlo zastupitelstvo obce Domanín vybrat 
nejvýhodnější nabídku pro realizaci stavby „Rekonstrukce místní komunikace k Soukupům v 
Domaníně“ firmu:  Swietelsky  Stavební s. r.o. Č. Budějovice za cenu 812 269,38 Kč s DPH. 
 
5. Výběrové řízení  „ Bezdrátový rozhlas obce Domanín “ 
Na základě doporučení výběrové komise rozhodlo zastupitelstvo obce Domanín vybrat 
nejvýhodnější nabídku pro realizaci stavby „Bezdrátový rozhlas obce Domanín“ firmu:  
JD ROZHLASY s. r. o. Vigantice za cenu 207 902,- Kč s DPH. 
 
6. Výběrové řízení  „ Oprava lesní cesty u Obecního rybníka “ 
Na základě doporučení výběrové komise rozhodlo zastupitelstvo obce Domanín vybrat 
nejvýhodnější nabídku pro realizaci stavby „Oprava lesní cesty u Obecního rybníka“ firmu:  
JIPAMA s. r. o. Hrachoviště za cenu 537 101,95 Kč s DPH. 
 
7. Rozpočtové opatření č.1/2013 
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2013.  
 
8. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p. č. 1630/3 v k. ú. 
Domanín 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene na p. č. 1630/3 v k. ú. Domanín v majetku obce Domanín. 
 
9. Projednání žádosti do Grantového programu Jčk na projekt „Pořízení zásahové 
techniky pro SDH Domanín“. 
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti do Grantového programu Jčk na projekt „Pořízení 
zásahové techniky pro SDH Domanín.  
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