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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Domanín 
č. 20 ze dne 19. 8. 2014 

 
 

 
1. Rozpočtové opatření č. 9, 10/2014 
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 9,10/2014. 
 
2. Projednání žádosti o prodej pozemků st. 259/8, p. č. 1109/24 v k. ú. Domanín 
(zemědělský areál) 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku st. 259/8 o výměře 120 
m2 a vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. 1109/24 o výměře 1931 m2 v k. ú. Domanín 
na dobu neurčitou. 
 
3. Prodej pozemků p. č. 1109/148, 1109/158, 1109/147, 1109/151, 205/9 a části pozemku 
p. č. 1109/17 v k. ú. Domanín (zemědělský areál)  
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 1109/148, 1109/158, 1109/147, 1109/151, 
205/9  o celkové výměře 539 m2 a části pozemku p. č. 1109/17 v k. ú. Domanín, když  
výměra bude upřesněna geometrickým plánem za cenu 120,- Kč/m2. Kupující hradí veškeré 
náklady spojené s pořízením geometrického plánu, zápisem do katastru nemovitostí a 
právními službami. Daň z prodeje pozemků hradí obec a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
 
4. Projednání žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry na pozemku  
p. č. 1612/31, 1612/35 a 1612/36 v k. ú. Domanín 
a) Zastupitelstvo obce povoluje výjimku ze stavební uzávěry pro zbudování elektrické 
přípojky k zahradě na p. č. 1612/31 v k. ú. Domanín. Tato výjimka se nevztahuje na 
provedení žádné jiné stavby na parcele p. č. 1612/31. 
b) Zastupitelstvo obce povoluje výjimku ze stavební uzávěry pro zbudování elektrické 
přípojky k zahradě na p. č. 1612/35 v k. ú. Domanín. Tato výjimka se nevztahuje na 
provedení žádné jiné stavby na parcele p. č. 1612/35. 
c) Zastupitelstvo obce povoluje výjimku ze stavební uzávěry pro zbudování elektrické 
přípojky k zahradě na p. č. 1612/36 v k. ú. Domanín. Tato výjimka se nevztahuje na 
provedení žádné jiné stavby na parcele p. č. 1612/36. 
 
5. Směna části pozemku st. 2 a části pozemku p. č. 1181/1 v k. ú. Domanín 
Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí části pozemku st. 2 o výměře 4m2 nezbytné pro výstavbu 
chodníku, přičemž přesná výměra bude určena geometrickým plánem za cenu 120,- Kč/m2. 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 1181/1  
v k. ú. Domanín o výměře cca 120 m2. 
 
6. Pronájem obchodu se smíšeným zbožím  
Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením bodu jednání a pověřuje p. starostu  jednáním  
s COOP Jednotou J. Hradec o bližších podmínkách pronájmu. 
 
7. Projednání dodatku ke smlouvě o dílo Sportovně rekreační areál Domanín 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo Sportovně rekreační 
areál Domanín s firmou JIPAMA s. r. o. Hrachoviště, kdy termín dokončení je 30. 9. 2014 a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
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8. Uložení finančních prostředků obce 
Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením bodu jednání na příští zastupitelstvo. A pověřuje 
předsedkyni finančního výboru ing. Hůdovou k předložení nabídek na uložení finančních 
prostředků obce. 
 
9. Dohoda o úhradě neinvestičních výdajů na provoz školských zařízení 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s textem návrhu dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních 
výdajů na provoz mateřských škol a školských zařízení 
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