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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Domanín 
č. 7 ze dne 27. 8. 2013 

 
 
1. Rozpočtové opatření č. 6,7/2013 
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 6 a 7/2013. 
 
2. Zpráva kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 1/2013. 
 
3. Zhodnocení peněžních prostředků obce Domanín 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uložením obecním prostředků takto: 
bankovní ústav Waldviertel Sparkasse – dosavadní dva vkladové účty převést na kapitálový 
vklad s dobou trvání vkladu 18 měsíců a ze spořícího účtu ČSOB odebrat 4 mil Kč, které se 
vloží do J & T bank na 1 rok. 
 
4. Návrh dodatku č. 8 k Dohodě o úhradě neinvestičních výdajů na provoz škol a MŠ za 
rok 2012 
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 8 k Dohodě o úhradě neinvestičních výdajů na 
provoz škol a MŠ za rok 2012 s Městem Třeboň a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5. Smlouva o sdružení zadavatelů – optimalizace uličního profilu Domanín  
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružení zadavatelů podle §2 odst. 9 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na akci „Domanín – II/155 
optimalizace uličního profilu“ s Jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 
České Budějovice, IČO 70890650 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6. Výběr zhotovitele rozšíření veřejného osvětlení v severní části obce 
Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou  rozšíření VO v severní části obce a nabídkou firmy 
Swietelsky stavební  s. r. o. za cenu 102 648,70 Kč bez DPH. A pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy o dílo. 
 
7. Výběr zhotovitele na opravu vodovodního řadu na p č. 1636/1 v k. ú. Domanín 
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou na stavební úpravy vodovodu na parcele č.1636/1 
firmy Jipama s. r. o. Hrachoviště za cenu 240.245,65,-Kč s DPH a pověřuje starostu 
uzavřením smlouvy o dílo. 
       
8. Žádost SDH Domanín o souhlas s užitím obecního znaku 
Zastupitelstvo obce souhlasí s užitím obecního znaku na dresech SDH Domanín. 
 
9. Žádost SDH Domanín o poskytnutí příspěvku na Václavskou zábavu 
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku na Václavskou zábavu 27. 9. 2013 ve 
výši 5 000,- Kč SDH Domanín. 
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