OBECNÍ ÚŘAD DOMANÍN

Domanínský zpravodaj
Březen - Duben 2011 – číslo 71

Informace ze zastupitelstva
Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 18. 1. 2011 vyjímáme:
•

•

•
•

Zastupitelé schválili odkoupení domény domanin.cz. Získání domény do vlastnictví obce
poskytne podstatně větší informovanost potenciálních návštěvníků o obci a službách, které jsou
zde poskytovány. Platí to především pro ubytovatele. V internetových vyhledávačích se při zadání
hesla domanin přímo octnete na stránkách obce. Po odkoupení a zprovoznění webových stránek
budou o dalších možnostech využití občané Domanína informováni
Byly projednány a upraveny podmínky pro získání dotací v probíhajícím volebním období.
Možnosti a podmínky získání dotací od obce Domanína jsou k vyzvednutí na zastupitelstvu.
Základní změnou oproti minulému období je ohraničení celkové sumy, kterou může žadatel
obdržet na 30 000,- Kč.
Na základě žádosti o výstavbu veřejného osvětlení v severní části obce Domanín ZO vyslovilo
souhlas a pověřit starostu zadáním projektové dokumentace na výstavbu. Ing. Hůdová připomněla
nezbytnost hledat na výstavbu dotační tituly.
Bylo jednáno o ekologickém ohrožení obce Domanína automobily, umístěnými na pozemku p.
Masopusta a o možnostech odstranění této zátěže s tím, že se obrátíme o pomoc na CHKO, odbor
životního prostředí apod.

Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 22. 2. 2011 vyjímáme:
•
•
•
•
•

ZO odsouhlasilo uzavření Dodatku smlouvy č. 1 s Městem Třeboň o připojení ATC Třeboňský ráj
na tlakovou kanalizaci Vrchy – Třeboň a pověřilo starostu jejím podpisem.
Na základě podkladů, obdržených zastupitelstvem elektronickou poštou zastupitelstvo rozhodlo o
oslovení firmy Elektroinvest Strakonice na zpracování projektu veřejného osvětlení v severní části
obce Domanína.
Vzhledem k tomu, že je stále volný nájemní byt č. 4, 1 + kk o celkové výměře 35,20 m2
v bytovém domě č. p. 101 a doposud nepřišla žádná žádost, bylo rozhodnuto zadat inzerát
v Třeboňských listech, Terno, p.Vávře.
ZO odsouhlasilo poskytnutí finančního příspěvku 5 000,- Kč na dětský maškarní karneval.
Na základě podnětů Ing. Hůdové a p. Blažka byla zahájena rozprava včetně konzultací s externisty
o možnostech získávání dotací na zlepšení infrastruktury a vzhledu obce a na prioritní investice
(sportovní areál, cyklostezka). O výsledcích budete průběžně informováni.
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Informace z OÚ
Upozorňujeme občany na povinnost plateb za svoz domovního odpadu na rok 2011, který
zůstává ve stejné výši tj. 384,- Kč osoba/rok. Technické služby Třeboň neoznačené popelnice vyvezou
naposledy 16. března 2011. Dále probíhají platby za vodné a stočné za 2. pololetí 2010 a platby za psy,
které byly splatné k 15. únoru 2011. Pokud jste tak neučinili, učiňte tak neprodleně.
Od 1. 5. 2009 je platná Obecně závazná vyhláška Obce Domanín č. 2/2009 k zabezpečení
místních záležitostí, veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích, která
stanovuje povinnost chovatele psa zajistit, aby byl pod dohledem fyzické osoby způsobilé psa ovládat,
na veřejném prostranství v zastavěné části obce vymezené platným územním plánem vést psa na vodítku
a uklízet exkrementy.
Oznamujeme též, že byla změněna redakční rada, kterou nyní tvoří členové zastupitelstva a
p. Stanislava Koblihová. Pokud máte nějaký námět do zpravodaje, rádi ho uvítáme.
Oznámení o změně správy drobných vodních toků
S účinností od 1. 1. 2011, na základě příkazu Ministerstva zemědělství ČR, dochází ke změně
výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu dosud vykovávala Zemědělská vodohospodářská
správa (ZVHS). Správa těchto vodních toků přechází na státní podnik Lesy ČR a na státní podnik
Povodí Vltavy.
V případě potřeby o získání jakýchkoli informací nebo žádostí kontaktujte:
Lesy ČR, s. p.
Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov
Tyršova 1902, Benešov 256 01

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob
Pro obec Domanín
je místně příslušným správcem daně
Finanční úřad v Třeboni
Adresa: Palackého nám.106, 379 01 Třeboň
Kdy lze podat daňové přiznání :
Od 7.3.2011 do 18.3.2011 každý den od 8:00 hodin, v pondělí a středu do 17:00 hod., v úterý do
15:30 hod. , ve čtvrtek a pátek do 14:30 hod.
Od 21.3.2011 do 1.4.2011 denně od 8:00 do 18:00 hod.
mimo tuto dobu lze daňové přiznání podat samozřejmě kdykoliv v běžných úředních hodinách správce
daně, tedy
pondělí, středa
8:00 - 17:00 hod.
Kdy lze zaplatit daň na pokladně FÚ :
Pondělí, středa
8:00-11:30 hod. , 12:30-15:00 hod.
Mimořádně od 21.3.2011 do 1.4.2011 pak denně 8:00-11:30 hod. , 12:30-14:30 hod.
Spojení: telefon ústředna :
384 752 111
telefon informační středisko : 384 752 111
telefon podatelna :
384 752 304
e-mail :
podatelna@trb.cb.ds.mfcr.cz
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Číslo účtu finančního úřadu v Třeboni: 476 252 51 / 0710
Bankovní předčíslí pro platbu daně z příjmů fyzických osob: 721
Za den platby je považován den připsání na účet finančního úřadu.

Dotační tituly
Již čtvrté volební období zastupitelstvo obce schválilo dotační tituly vedoucí k ochraně životního
prostředí a estetických hodnot obce. Vždy po čtyřech letech dochází k úpravě a také doplnění dle
nápadů a zkušeností zastupitelů. Vzhledem k tomu, že některé žádosti nebyly zrealizovány několik let,
rozhodlo zastupitelstvo o zrušení nároku na jejich budoucí vyplacení. Proto je potřeba, aby všichni
žadatelé, kteří požádali o dotační titul do 31. 8. 2010, své žádosti vypořádali k 31. 3. 2011. Po tomto
datu pozbývají platnosti. K dnešnímu dni bylo od počátku podáno na obec 73 žádostí. Vyřízeno kladně
bylo 59, zamítnuty byly dvě a 12 žádostí nebylo doposud vyřízeno. V roce 2010 bylo vyplaceno na
dotacích 126 450,- Kč. Dotační tituly jsou nově omezeny finančním limitem schváleným pro rok 2011.
(120 000,- Kč). Podmínky pro poskytování finančních dotací jsou zveřejněny na internetových
stránkách obce a k doptání v úředních hodinách na obecním úřadě.
Z. Neumann
Informace finančního výboru
Od podzimu loňského roku pracuje finanční výbor obce Domanín v novém složení: Lenka
Hůdová, Zdeněk Švehla a Stanislav Janeček. Prvním úkolem bylo sestavení rozpočtu obce pro rok 2011,
který byl ještě v prosinci schválen zastupitelstvem následovně:
Předpokládané celkové příjmy pro rok 2011 činí 5 145 tis. Kč (z toho: daňové příjmy 3 658 tis.
Kč a nedaňové příjmy 1 487 tis. Kč).
Plánované výdaje pro tento rok činí 9 145 tis. Kč (vč. investic ve výši 4 781 tis. Kč). Návrh
rozpočtu obce je schodkový a bude kryt z přebytku minulých let.
Rádi bychom Vás také informovali o předpokládaných investicích v naší obci. V brzké
době se začne s realizací cyklostezky ke koupališti, která se tímto stane bezpečnou spojnicí s obcí. Další
akcí bude I. etapa kanalizace na Vrchách. Pro tento projekt obec usiluje o dotaci z grantů Jihočeského
kraje. Vhodný dotační titul hledáme také pro výstavbu sportovního areálu u Hájovny a na modernizaci
bytového domu č.p. 92. Dále je v plánu z důvodu bezpečnosti v obci investice do radaru ve směru od
Spolí.
Poslední plánovanou investicí tohoto roku je rozšíření veřejného osvětlení. Na lednovém
zastupitelstvu bylo jednomyslně odsouhlaseno rozšíření veřejného osvětlení v severní části obce
Domanín. Tento projekt je nyní ve fázi projektové dokumentace a žádosti o dotaci z programu Podpory
obnovy venkova.
Dne 15. 2. 2011 byla také provedena finančním výborem kontrola hospodaření a účetnictví obce.
Kontrolován byl závěrečný účet obce za rok 2010, dále pokladní doklady, přijaté faktury, vystavené
faktury, bankovní doklady to vše za 4. čtvrtletí 2010, stav pokladny a bankovní účty, vč. uložených
dluhopisů. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. Byly také zkontrolovány pohledávky po datu
splatnosti. Tyto pohledávky budou s dlužníky řešeny dle platných právních norem.
Za finanční výbor: L. Hůdová
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Sčítání lidu, domů a bytů proběhne v březnu a dubnu letošního roku, údaje se budou zjišťovat
k rozhodnému okamžiku, kterým je půlnoc z pátku 25. 3. 2011 na sobotu 26. 3. 2011.
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Seznam sčítacích komisařů
V seznamu sčítacích komisařů bude uvedeno jméno, příjmení a číslo průkazu sčítacích komisařů,
kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat.
Veřejné internetové připojení pro občany
Připojení je možno poskytnout v budově obecního úřadu.
Vyplňování formulářů
Obec vyplňuje domovní listy pouze za domy určené k bydlení, které jsou v jejím vlastnictví.
Spolupráce obce při dodatečném sečtení
- uskuteční se od 5. do 14. dubna 2011
- občanům obce, kteří o to požádají, vydá potřebné formuláře
- přitom vyplní potřebné identifikace a zeptá se občana na způsob návratu formulářů
- o vydání formuláře musí vést obec evidenci, kterou po ukončení sčítání odevzdá na příslušné
dislokované pracoviště ČSÚ
Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu.
Kontakty na pracoviště ČSÚ
Regionální zmocněnec ČSÚ pro Jihočeský kraj
Ing. Jan Honner, telefon 386 718 682, e-mail jan.honner@czso.cz
Krajský gestor pro sčítání lidu 2011 v Jihočeském kraji
Ing. Dana Špilauerová, telefon 386 718 590, e-mail dana.spilauerova@scitani.cz
Okresní pracoviště ČSÚ sčítání lidu 2011
p. Marcela Tomanová, telefon 384 397 262
p. Hana Kratochvílová, telefon 734 351 256

Kultura
Plánované akce – Sbor dobrovolných hasičů Domanín
13. 3. 2011 – Dětský maškarní karneval v Jihočeské hospůdce od 14.00 hodin
25. 3. 2011 – úklid obce – vyhrabání parčíků na návsi od 16.30 hodin
9. 4. 2011 – Sběr železného šrotu
V souvislosti s tím, žádáme občany, aby železný šrot připravili k odvozu nejdříve den před
svozem. S těžkými kusy vám ochotně pomohou členové sboru.
30. 4. 2011 – Stavění máje a čarodějnice – bude včas upřesněno
Soutěž keramiky
Se sklonkem roku, přesněji 21. 12. 2010, byla vyhlášena vedením obce soutěž o nejhezčí
keramický výrobek s vánoční tématikou. Účastníků se sešlo až nečekaně mnoho nejenom z řad dětí, ale
také dospěláků a zaručila tak porotě opravdu široký výběr a těžké rozhodování o stupně vítězů.
Vyhlášeno bylo několik kategorií dle věku dětí a jedna kategorie dospěláků, která byla
nejpočetnější. Téma výrobků bylo nejrůznější a tak jsme se mohli pokochat pohledem na kapry, anděly,
čerty, adventní věnce apod.
Výherci:
Kategorie dětí 2-3 roky:
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1. místo – Hůdová Bára
2. místo – Bubnová Leona
3. místo - Mlčáková Kateřina
Kategorie dětí 4-5 let:
1. místo – Kopet Adam
2. místo – Mlčáková Monika
3. místo – Hůda Šimon
Kategorie dětí 6-9 let:
1. místo – Jarzabek Nicholas
2. místo – Jarzabek Nolan
3. místo – Pitoňák Ríša
Kategorie dětí 10 a více let:
1. místo – Bubnová Simona
2. místo – Hospodářská Bára
3. místo – Schmiedová Pavlína
Dospěláci:
1. místo – Chlupáčová Monika
2. místo – Budayová Františka
3. místo – Schiesslová Simona

Těšíme se na další výrobky a výhercům ještě jednou gratulujeme!
L. Hůdová
Zimní Fichtl cup 2010 Domanín - 9.ročník
Jako již tradičně tak i letos jsme mohli 29. 12. 2010 přihlížet zimnímu závodu motocyklů
československé výroby do obsahu 50 ccm. Na startu, který se těšil hojné účasti jezdců a publika, jsme
mohli vidět závodníky různých výkonnostních tříd, rozdělené dle stupně úpravy motocyklu.
Hlavní pořadatel a velký fanda těchto závodů, domanínský rodák a ikona nízkokubaturových
závodních strojů Vláďa Šírek v 9,30 hod přivítal jezdce a zahájil závod. Nutno podotknout, že celý
závod byl profesionálně zvládnut po stránce technické i organizační. K dispozici byl profesionální
časoměřič, občerstvení pro závodníky v ceně startovného, večer zábava a pohoštění v Jihočeské
hospůdce.
Mimo hlavní kategorie byly vyhlášeny i další netradiční, pro zpestření programu a vylepšení
dobré nálady. Byli vyhlášeni například nejlepší jezdci nad 100 kg, nejlepší team nebo jízda v tandemu,
což je absolutní novinkou ve fichtl závodech. Závodu se zúčastnili jezdci ze všech koutů republiky a i
letos byla vyhlášena cena za nejdelší „cestu domů“.
Přejeme do budoucna mnoho dalších takových aktivit, které podporují motoristický sport a
přispějí k věhlasu Domanína.
Více na : www.100minut.cz/domanin/
Výsledky závodu dle kategorií:
Kategorie Fichtl klasik:
1. místo – Franěk Martin (Mladošovice)
2. místo - Bartoň Jaroslav (Strakonice)
3. místo – Bartoš Vladimír (Čejkovice)
Kategorie Fichtl Pařez:
1. místo – Hůda Jan (Domanín)
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2. místo – Hronek Václav (Nová Ves u Č. B.)
3. místo – Šimánek Petr (Zvíkov)
4. místo – Šírek Vladimír (Domanín)
Kategorie Fichtl Sport:
1. místo – Lovětínský Jiří (Dačice)
2. místo – Neuwirth Filip (Dačice)
3. místo – Fabeš Jiří (Dačice)
Kategorie Fichtl Klasik úprava – „Vořežplech“:
1. místo – Pohunek Karel (Čerčany)
2. místo – Sládek Martin (Chýnov)
3. místo – Fiala Pavel (Kralovice u Vlašimi)
L. Hůdová

OBEC DOMANÍN vyhlašuje záměr pronájmu bytu 1 + kk o celkové výměře 35,20 m2 v bytovém
domě č. p. 101.
Podmínkou je složení vratné kauce ve výši 35 000,- Kč ke dni podpisu nájemní smlouvy.
Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně na Obecní úřad Domanín, Domanín 33, 379 01 Třeboň
v úředních hodinách do 29. 3. 2011.

DISPER spol. s r. o.
Fasádní barvy a ušlechtilé omítky
Domanín 4, Třeboň 379 01
www.disper.cz
Vážení spoluobčané,
chtěl bych využít Domanínský zpravodaj k tomu, abych Vám popřál na začátku roku 2011 pevné
zdraví, hodně štěstí a úspěchů v práci i osobním životě.
V loňském roce v naší obci přibylo pět nových a dle mého názoru zdařilých fasád. Ušlechtilé
omítky na rodinných domech manželů Žemličkových a Mlčákových, zateplovací systém Šimouškových
a dva fasádní nátěry domů Blažkových a Novákových.
Majitelům bych chtěl za projevenou důvěru poděkovat a samozřejmě všem, kteří si naše
materiály či služby pořídili už v minulých letech. Mícháním fasádních a vnitřních barev na základě
německých receptur se naše firma zabývá už od roku 1993. Po celou dobu provádíme i nátěry fasád,
interiérů, ušlechtilé omítky a zateplování objektů.
Pokud v nadcházejícím roce plánujete nový kabát svého domu či jen malování dětského pokoje,
zastavte se u nás. Budeme se těšit.
Pavel Košina
____________________________________________________________________________________________________________
29.10 2003 přiděleno ev.č. MK ČR E 14831
vychází 6x ročně
Redakční rada: Zd. Neumann, O. Blažek, Ing. St. Janeček, Ing. Vl. Jirka CSc., Ing. L. Hůdová, Mgr. P. Hejlová, Zd. Švehla, J. Mlčáková,
P. Michal, St. Koblihová
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