
Usnesení zastupitelstva obce Domanín  
                      č. 45 ze dne 24. 8. 2010 
 
 
 

1. Projednání rozpočtové změny č. 4/2010 
ZO souhlasí s rozpočtovou změnou č. 4/2010. Příloha je nedílnou součástí zápisu.  

 
2. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí – kanalizace,vodovod parcela  
    p.č. KN 1643 a 1098/23 v k.ú. Domanín (manželé Neumannovi) 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  spočívající 
v právu  uložení kanalizační a vodovodní přípojky – p. č. KN 1643 a 1098/23 v k. ú. Domanín 
za jednorázovou úplatu 1000,- Kč. 
 
3. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí – kanalizace,vodovod parcela p.č. KN 1643 

p.č. KN 1098/17 v k.ú. Domanín (manželé Roubíkovi) 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí  na zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení kanalizační a vodovodní přípojky – p. č. KN 1643 a 1098/17 v k. ú. Domanín 
za jednorázovou úplatu 1000,- Kč. 
 
4. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí – kanalizace,vodovod parcela p.č. KN 1626/2 

v k.ú. Domanín (p. Plch) 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení kanalizační a vodovodní přípojky – p. č. KN 1626/2 v k. ú. Domanín za 
jednorázovou úplatu 1000,- Kč. 
 
 
5. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí – kanalizace,vodovod parcela p.č. KN 1643 a 

1098/20 v k.ú. Domanín (Miloš a Štěpán Segečovi) 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení pouze vodovodní přípojky – p. č. KN 1643 a 1098/20 v k. ú. Domanín za 
jednorázovou úplatu 1000,- Kč.  
 
6. Projednání Smlouvy o uzavření budoucí  kupní smlouvy- část pozemku PK 1195 o 

výměře 48 m2  v k.ú. Domanín (manželé Neumannovi) 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku 
PK 1195 v k. ú. Domanín o výměře 48 m2  za cenu 120,- Kč/m2 . 
 
 
7. Projednání směny části pozemků p.č. KN  1636/1, KN 538/2 a PK 538/1 o celkové 

výměře cca 50 m2 v k.ú. Domanín (p. Marie Soukupová) 
ZO souhlasí se směnou spoluvlastnického podílu ¼ na části PK 1512 o výměře cca 500 m2 
(tj. podíl cca 125 m2) Marie Soukupové, Domanín 63,  výměra bude zpřesněna geometrickým 
plánem, za geometrickým plánem oddělení části parcel KN 1642/7 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, KN 1636/1 , 538/2 a PK 538/1 – výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. 
Rozdíl ve výměře mezi účastníky směny bude vyrovnán částkou 120,- Kč/ 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 hradí 
každý z účastníků jednou polovinou.  
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8. Projednání žádosti o umístění NN kabelu na parcele KN 113/6 a KN1626/1 v k.ú. 
Domanín (p. Nikola Rozboudová) 

ZO odkládá rozhodnutí o umístění NN kabelu na parcele KN 113/6 a KN1626/1 v k.ú 
Domanín pro nesrozumitelnost smlouvy a pověřuje starostu dalším jednání s firmou Fiera. 
 
 
9. Projednání žádosti o výjimku ze stavební uzávěry na parcele p. č. KN 1608/6 v k. ú.    

Domanín.  
ZO odkládá žádost o výjimku ze stavební uzávěry na parcele p. č. KN 1608/6 v k. ú. Domanín 
pro nedostatek informací. 
 
 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

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

