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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Domanín 
č. 21 ze dne 23. 9. 2014 

 
 
 
 

1. Rozpočtové opatření č. 11/2014 
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 11/2014. 
 
2. Zpráva finančního výboru č. 3/2014 
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 3/2014.  
b) Zastupitelstvo obce souhlasí s uhrazením faktury ve výši 66 000,- Kč firmě Jipama s. r. o. 
Hrachoviště za úpravy stoky proti erozi v jižní části obce v souvislosti se stavbou veřejného 
osvětlení. 
 
3. Zpráva kontrolního výboru č. 1/2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 1/2014 
 
4. Uložení finančních prostředků obce Domanín 
a) Zastupitelstvo obce souhlasí s uložením finančních prostředků obce Domanín ve výši 4 mil. 
Kč + úroky na termínovaný vklad u J a T Banka na 1 rok.  
b) Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením účtu u ČSOB Spořící účet a založením nového 
spořícího účtu u Waldviertel Sparkasse 1. 10. 2014. 
c) Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 2 620 tis. Kč z ČNB 
na účet ČSOB Spořící účet. 
 
5. Směna části pozemku st. 2 a prodej části pozemku p. č. 1181/1 v k. ú. Domanín 
a) Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí části pozemku st. 2 o celkové výměře 4 m2 za cenu  
120,- Kč/m2, zaměření a právní úkony spojené s převodem hradí obec. 
b) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 1181/1 o výměře 85 m2 v k. ú. 
Domanín za cenu 120 Kč/m2, zaměření pozemku a právní úkony spojené s převodem hradí 
kupující. 
 
6. Prodej pozemku p. č. st 259/8 a dlouhodobý pronájem pozemku p. č. 1109/24  
v k. ú. Domanín 
a) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p. č. st. 259/8 v k. ú. Domanín o celkové 
výměře 120 m2 za cenu 120,- Kč/m2, zaměření pozemku a právní úkony spojené s převodem 
hradí kupující. 
b) Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 1109/24  
v k. ú. Domanín. 
 
7. Pronájem obchodu se smíšeným zbožím  
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu obchodu se smíšeným zbožím 
s Jednotou J. Hradec s tím, že bude doplněna o zimní údržbu a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
 
8. Dohoda o úhradě neinvestičních výdajů na provoz školských zařízení 
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 90 tis. Kč Městu Třeboň na úhradu 
neinvestičních výdajů na provoz MŠ a školských zařízení za rok 2013. 
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9. Stavební realizace akce „Domanín – optimalizace uličního profilu“ 
Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením bodu jednání na příští zastupitelstvo. 
 
10. Připomínky a náměty zastupitelů 
a) Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem ve výši 5 000,- Kč na akci Putování za Černou 
paní. 
b) Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou faktury ve výši 87 604,- Kč Technickým službám 
Třeboň za opravu komunikace asfaltobetonem. 
c) Zastupitelstvo obce souhlasí s dodáním jednoho auta balené na opravu havarijního stavu 
komunikace na Brannou do 30 tis. Kč Technickými službami Třeboň. 
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