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Přítomni: Brandová, Novotná, Štěpánková, Jelínek, Novotný, Pokorný, 

Patočková 

Omluveni: Vedralová 

 

Body jednání 

1. Smlouva na poskytování telekomunikačních služeb sítě internet 

2. Smlouva na uložení odpadu na rok 2016 

3. Mikulášské balíčky 

4. Rozsvícení stromečku 

5. Vyvěšení návrhu rozpočtu DSO „Mikroregion Kolínské zálabí“ na rok 2016 

6.  Návrh rozpočtu r. 2016 

7. Inventarizační komise 

 

 

 

Průběh jednání 

1. Byla uzavřená smlouva na poskytování telekomunikačních služeb sítě 

internet mezi naší obcí Dománovice a PRO – COMUNIKATION s.r.o.           

Tyršova 469, Kolín 2. Při hlasování o uzavření smlouvy byli všichni pro. 

2. Přišla nová smlouva o uložení odpadu na rok 2016 mezi obcí Radim u 

Kolína a naší obcí  Dománovice. Cena za uložení 1t odpadu činí 895,-+ 

DPH. Smlouva bude uzavřena a nabývá platnosti 1.1.2016 a pozbývá 

platnosti31.12.2016.Při hlasování o uzavření smlouvy nebyl nikdo proti. 

3. ZO souhlasí s mikulášskou nadílkou pro děti do 15ti let věku,které jsou 

zde trvale hlášeny v hodnotě cca 200,- Kč. Při hlasování nebyl nikdo proti. 

4. ZO se dohodli,že letos proběhne rozsvícení stromku v rámci obce.Akce 

proběhne 6.12.2015 cca v 17.00 hod.Akce bude včetně občerstvení, 

které bude hradit obec. Při hlasování nebyl nikdo proti. 



5. Na obecní vývěsku byl vyvěšen rozpočet DSO „Mikroregion Kolínské 

zálabí“ 

6. 3.  Návrh rozpočtu obce na r. 2016 bude dne vyvěšen na obecní vývěsce 

dne 15.12. 2015 

7. Sestavení inventarizační komise ve složení: vedoucí IK: Ing. Jiří Jelínek, 

členové : J. Novotný, H. Novotná. Invetura bude provedena k 31.12. a o 

výsledku bude zastupitelstvo obce informováno. Bude sepsán 

inventarizační zápis.               Všichni pro 

 

Usnesení 

1. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování telekomunikačních 

služeb sítě internet 

2. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o ukládání odpadu 

3. ZO souhlasí s mikulášskou nadílkou 

4. ZO souhlasí s předvánoční akcí rozsvícení stromku 

5. ZO bere na vědomí 
6. ZO bere na vědomí 

7. ZO bere na vědomí 

 

 

Zapsala: Štěpánková                                              Ověřili: 

Dne: 18.11.2015 

 

 


