
 
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Domanín 

č. 2 ze dne 23. 11. 2010 
 
 
 

 
 
1. Projednání rozpočtové změny č. 6/2010 
ZO souhlasí s rozpočtovou změnou č. 6/2010. Příloha je nedílnou součástí zápisu. 
 
2. Projednání zprávy kontrolního výboru č. 4 
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.a pověřuje p. starostu k odstranění zjištěných 
závad. Zpráva je nedílnou součástí zápisu. 
 
3. Projednání zprávy z dílčí kontroly Krajského úřadu JčK, České Budějovice 
ZO bere na vědomí zprávu z dílčího přezkumu hospodaření Krajským úřadem České 
Budějovice.  
ZO ukládá účetní dodržování ČÚS 701 bod 5.2 a 5.4 ČÚS 701 – 704. při účtování převodů 
vlastnictví k nemovitostem. 
 
4. Vyhlášení záměru pronájmu bytu 3 + 1 o celkové výměře 94,83 m2 v bytovém domě 
 č. 92 
ZO souhlasí s vyhlášením záměru pronájmu bytu 3+1 o celkové výměře 94,83 m2 v bytovém 
domě č. 92. Při podpisu nájemní smlouvy bude požadováno složení vratné kauce 60 000,- Kč. 
 
5. Vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 2, 2 + kk o celkové výměře 72,92 m2 v bytovém 
domě č. 101 
ZO souhlasí s vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 2, 2+kk o celkové výměře 72,92 m2 
v bytovém domě č. 101 za stávajících podmínek. 
 
6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene - rozšíření sítě NN na pozemku p. č. 

535/5, 535/31, 1642/7, PK 538/1 v k. ú. Domanín. 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu rozšíření 
sítě NN na pozemku p. č. 535/5, 535/31, 1642/7, PK 538/1 v k. ú. Domanín s firmou Fiera a. 
s. J. Hradec za jednorázovou úplatu 6 000,- Kč a pověřuje p. starostu jejím podpisem. 
 
7. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí - rozšíření sítě NN na pozemku p. č. 1626/1,     

1626/2 v k. ú. Domanín. 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívající 
v právu rozšíření sítě NN na pozemku p. č. 535/5, 535/31, 1642/7, PK 538/1 v k. ú. Domanín 
s firmou Fiera a. s. J. Hradec a pověřuje p. starostu jejím podpisem. 
 
8. Projednání kupní smlouvy o dodávce vody  
ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou Čevak na dodávku pitné vody na rok 2011 a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


9. Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpevnění stávající komunikace firmou Swietelsky 
ZO souhlasí s uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zpevnění stávající komunikace s firmou 
Swietelsky a pověřuje p. starostu jejím podpisem. 
 
10. Projednání žádosti o udělení souhlasu s užitím znaku obce 
ZO nesouhlasí s užitím znaku obce. 
 
11. Projednání žádosti o prominutí rekreačního poplatku 
ZO nesouhlasí s prominutím rekreačního poplatku za 3. čtvrtletí 2010. 
 
12. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011 
ZO souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2011. 
 
13. Projednání odměn členů zastupitelstva 
ZO souhlasí s odměnami neuvolněným členům zastupitelstva ve volebním období 2010 – 
2014 v maximální možné výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, vydané ve sbírce zákonů ČR. Výplata 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva bude provedena od 1. 11. 2010.  

 
 
 
 
 
         Pavel Michal 
         starosta obce 
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