
Usnesení zastupitelstva obce Domanín  
                      č. 39 ze dne 23. 2. 2010 
 

1 )  Projednání směny a koupě pozemků p. č. KN 1642/7 , část pozemku p.č. PK 1803/1 a 
část  pozemku PK 1512 v k. ú. Domanín 
ZO schvaluje následující záměr směny pozemků: 
Směna spoluvlastnického podílu ¾ na části PK 1512 o výměře cca 500 m2 (tj. podílu cca  
375 m2) Zdeňky Maděrové, Domanín 30, výměra bude zpřesněna geom. plánem, za geom. 
plánem oddělené části parcely PK 1803/I – o výměře cca 300 m2, výměra bude zpřesněna 
geom. plánem. 
Směna spoluvlastnického podílu ¼ na části PK 1512 o výměře cca 500 m2 (tj. podílu cca  
125 m2) Marie Soukupové, Domanín 63  výměra bude zpřesněna geom. plánem, za geom. 
plánem oddělené části parcel KN 1642/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra bude 
zpřesněna geom. plánem. 
U obou směn bude rozdíl ve výměře mezi účastníky vyrovnán částkou 120,- Kč á 1 m2. 
Náklady spojené s geometrickým plánem hradí každý z účastníků na parcele kterou požaduje, 
daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením smlouvy a zápis do katastru 
nemovitostí hradí každý z účastníků jednou polovinou. 
 
2 ) Projednání žádosti o oplocení pozemku p. č. 1612/57 v k. ú. Domanín 
ZO nesouhlasí s oplocením pozemku p. č. 1612/57 v k. ú. Domanín a požaduje uvedení 
pozemku do souladu s vyhlášenou stavební uzávěrou. 
. 
3 )  Projednání žádosti nezúčtovatelného příspěvku na provoz obchodu smíšeného zboží  
v Domaníně  
ZO souhlasí s poskytnutím nezúčtovatelného příspěvku na provoz obchodu smíšeného zboží  
v  Domaníně ve výši 10 000,- Kč.  
 
4 )  Projednání návrhu na provoz koupaliště ve správě obce ( rybník Nový) 
ZO souhlasí s odložením návrhu na provoz koupaliště na příští jednání zastupitelstva. 
 
5 )  Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene - Lavana. 
(uložení kanalizace, kanalizačního výtlaku a elektropřípojky) 
ZO souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na 
p. č. KN 1608/25 a pověřuje p. starostu k podepsání smlouvy. 
.  
6 )  Zpráva kontrolního výboru 
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a pověřuje starostu k odstranění zjištěných 
závad. 
Zpráva je nedílnou součástí zápisu. 
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