
Usnesení zastupitelstva obce Domanín  
                      č. 42 ze dne 25. 5. 2010 
 
 
 

1.  Projednání žádostí o pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce 
ZO souhlasí s pronájmem zemědělských pozemků: ing. Podolák, ing. Ježek – 33,6466 ha 
Statek Branná – 33, 9241 ha 
MS Pláně – 3,879 ha a za těchto podmínek: 
cena 1100,- Kč/ha ročně + navýšení o roční míru státem vyhlášené inflace, uzavření nájemní 
smlouvy na dobu 5 let, tj. od 25. 4. 2011 do 24. 4. 2016, s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
v případě porušení nájemní smlouvy, jinak s roční výpovědí bez udání důvodu 
a pověřuje starostu s podpisem smlouvy dle rozhodnutí zastupitelstva obce 
 
2. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí ve věci odkoupení pozemku p. č. PK 1470  
v k. ú. Domanín  
ZO souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve věci odkoupení pozemku p. č. PK 
1470 v k. ú. Domanín. 
 
3. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene spočívající 
v uložení kabelu NN na parcele p. č. 1626/2 v k. ú. Domanín  
ZO souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou E-on ve věci zřízení věcného 
břemene spočívající v uložení kabelu NN na parcele p. č. 1626/2 v k. ú. Domanín za 
jednorázovou částku 1 700 Kč. 
 
 
4. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene spočívajícího 
v uložení vodovodní přípojky na parcele p. č. 1617/2 v k. ú. Domanín  
(Ing. Kukačka) 
ZO souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívající 
v uložení vodovodní přípojky za jednorázovou částku 1 000,- Kč.  
 
 
5. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene spočívajícího 
v uložení vodovodní přípojky na parcele p. č. 1617/2 v k. ú. Domanín (manž. Kolíkovi) 
ZO souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívající 
v uložení vodovodní přípojky za jednorázovou částku 1 000,- Kč. 
 
6. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene spočívajícího 
v uložení vodovodní přípojky na parcele p. č. 1618/1 v k. ú. Domanín (TJ Jiskra Třeboň) 
ZO souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívající 
v uložení vodovodní přípojky za jednorázovou částku 1 000,- Kč. 
 
7. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene spočívajícího 
v uložení vodovodní přípojky na parcele p. č. 494/5 a p. č. 1617/2 v k. ú. Domanín (manž. 
Zegermacherovi) 
ZO souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívající 
v uložení vodovodní přípojky za jednorázovou částku 1 000,- Kč. 
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8. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p. č. KN 215/7 v k. ú. Domanín 
ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. KN 215/7 v k. ú. Domanín. 
ZO souhlasí s vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. KN 215/7 v k. ú. Domanín na 
dobu 10 let s předkupním právem.  
 
9. Projednání „Závěrečného účtu 2009“. 
ZO souhlasí se Závěrečným účtem r. 2009 obce Domanín bez výhrad. 
ZO bere na vědomí zprávu z konečného přezkumu hospodaření za rok 2009 Krajským úřadem 
České Budějovice – nebyly shledány nedostatky. 
 
10. Projednání směny části pozemku p. č. KN 1803/22 v k. ú. Domanín 
ZO souhlasí se směnou části pozemku p. č. KN 1803/22, cca 220m2 v k. ú. Domanín za část 
pozemku p. č. 1064, cca 300 m2 v k. ú. Domanín, přičemž výměra bude upřesněna geometric. 
zaměřením. Náklady na geodetické zaměření hradí každý účastník za žádaný pozemek a 
právní služby spojené s převodem a vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny na 
polovinu. 
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