
 
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Domanín 
č. 3 ze dne 14. 12. 2010 

 
 

 
1. Schválení rozpočtu na rok 2011 
ZO souhlasí s navrženým rozpočtem na rok 2011. 
Příjmy ve výši 5 145, 14 tis. Kč 
Výdaje ve výši 9 145,14 tis. Kč 
Rozpočet je schodkový ve výši 4 000,00 tis. Kč. Schodek bude kryt z přebytku minulých let a 
z prostředků dlouhodobého financování Sporoinvest. 
 
2. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2010 
ZO souhlasí s rozpočtovou změnou č. 7/2010. Příloha je nedílnou součástí zápisu. 
 
3. Pronájem bytu 3 + 1 o celkové výměře 94,83 m2 v bytovém domě č. 92  
ZO souhlasí s pronájmem bytu 3 + 1 o celkové výměře 94,83 m2 v bytovém domě č. 92 paní 
Elišce Velserové od 1. 1. 2011za stávajících podmínek, tj. nájemné ve výši 4 330,- Kč 
měsíčně + zařízení bytu v částce 25,- Kč měsíčně a se složením vratné kauce ve výši 60 000,- 
Kč při podpisu smlouvy.  
 
4. Pronájem bytu č. 2, 2 + kk o celkové výměře 72,92 m2 v bytovém domě č. 101. 
ZO souhlasí s pronájmem bytu  č. 2, 2 + kk o celkové výměře 72,92 m2 v bytovém domě  
č. 101 paní Janě Schmiedové od 1. 1. 2011za stávajících podmínek, tj. nájemné ve výši 
3 800,- Kč měsíčně + pevná část měsíční zálohy na opotřebení topného systému ve výši 400,-  
Kč, zálohy na služby spojené s dodávkou tepla a teplé užitkové vody ve výši 1 000,- Kč 
měsíčně a s doplacením vratné kauce na výši 60 000,- Kč při podpisu smlouvy.  
ZO souhlasí s vyhlášením záměru pronájmu bytu č. 4, 1+ kk v bytovém domě č. 101 po paní 
Janě Schmiedové. 
 
5. Projednání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího 
věcnému břemeni – rozšíření sítě NN na pozemku p. č. PK 1628 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu rozšíření 
sítě NN na pozemku p. č. PK 1628 v k. ú. Domanín s firmou E-on  Distribuce a. s., České 
Budějovice a pověřuje p. starostu jejím podpisem. 
 
6. Projednání příspěvku na Oblastní charitu Třeboň. 
ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč pro Oblastní charitu 
Třeboň.  
 
7. Projednání spolufinancování Lékařské služby první pomoci Třeboň 
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku LSPP Třeboň ve výši 5 000,- Kč na rok 2011. 
 
8. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2011 
ZO souhlasí, aby cena vody v době plátcovství DPH, tj, do konce roku 2010 zůstala 
na 15,- Kč za m3 s tím, že DPH za 11,12/2010 zaplatí obec. 
ZO souhlasí se zvýšením ceny vodného na 14,- Kč/m3 a stočného na 4,- Kč/m3 včetně DPH 
od 1. 1. 2011. 
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9. Projednání jednacího řádu zastupitelstva Obce Domanín  
ZO souhlasí s upraveným jednacím řádem zastupitelstva obce Domanín. Upravený jednací 
řád zastupitelstva obce je nedílnou součástí zápisu. 
 
10. Projednání Dodatku smlouvy s Technickými službami Třeboň na rok 2011 
ZO souhlasí s dodatkem smlouvy o dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství a 
pověřuje starostu obce jejím podpisem. 
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