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Slovo starosty  
 

 

Vážení sousedé,  
děkuji všem, kteří mi důvěřovali. Funkci starosty chápu jako veřejnou službu a podle toho 
ji budu vykonávat. Z velké části bude pracovní úsilí navazovat na to, co tady bylo již 
vybudováno.   
Očekávat můžete naplňování programových cílů, zejména těch, které si přeje drtivá většina 
obyvatel. Chtěl bych se zaměřit na zkvalitnění života v obci, na její čistotu, atraktivitu 
pro občany i její návštěvníky.  
Pokusím se o vyvážený přístup k dětem, dospělým i našim seniorům. 
Budu se snažit dělat alespoň tolik času, co zabere mluvení, psaní o práci.   
 
 Martin Kolík 
 

Informace z jednání zastupitelstva obce 
 
Ustavující zasedání dne 4. 11. 2014 
- ZO zvolilo na svém zasedání starostou 
Ing. Martina Kolíka (měsíční odměna 19 585,- 
Kč), místostarostou byl zvolen p. Zdeněk 
Švehla (měsíčně 9 000,- Kč).  
- Finanční výbor byl zvolen ve složení 
Ing. Hana Chalupová (předsedkyně), další 
členové Ondřej Blažek, Ing. Lenka Hůdová, 
Jana Pumprová, Jaroslava Pletková. 

- Kontrolní výbor byl zvolen ve složení 
Mgr. Lucie Milfaitová (předsedkyně), další 
členové Jaroslav Hanzal, Dana Košinová. 
- ZO schválilo měsíční odměny v souladu 
s příslušným nařízením vlády v  možných 
částkách pro členy zastupitelstva (460,- Kč), 
pro předsedy výborů a komisí (1 060,- Kč) 
a pro členy výborů a komisí byla měsíční 
odměna ponížena oproti možnému maximu 
na 500,- Kč.    
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- dosavadní starosta p. Michal a nový starosta 
Ing. Kolík se dohodli na předání a převzetí 
úřadu následujícího dne, tj. 5. 11. 2014. 
 

Ze dne 18. 11. 2014 vyjímáme: 
- Na základě námitek zastupitelů k zápisu 
z ustavujícího jednání a dohadům, co bylo 
a nebylo řečeno, rozhodli zastupitelé 
pořizovat zvukový záznam od příštího 
zasedání. 
- Na základě námitky na výši odměn členů 
výborů a komisí, kteří jsou současně i členy 
zastupitelstva, bude výše odměn 
zkontrolována finančním výborem. 
- Zastupitelstvo nesouhlasilo s udělením 
výjimek ze stavební uzávěry na zřízení 
přípojek elektřiny v lokalitě Vrchy v proluce 
mezi čekárnou a Lepšů – pozemky p. č. 
1612/24, 1612/25, 1612/26, 1612/33, 1612/23. 
- Dne 23. 12. se budou vydávat z kádí 
u obecního úřadu vánoční kapři (jeden kapr 
vždy na započatou dvojici občanů s trvalým 
pobytem). 
- Zastupitelstvo obce schválilo opět dotace 
2014 – 2018 na fasády, ploty, zateplení, 
kompostéry, zplynovací kotle, tepelná 
čerpadla a sluneční kolektory. Žádat je možné 
od 1. 12. 2014. Vše o dotacích na webových 
stránkách obce, na úřední desce a v příštím 
prosincovém čísle zpravodaje.  
- ZO schválilo časový harmonogram příprav 
rozpočtu obce na rok 2015 a stanovilo termín 
pro vyvěšení návrhu na úřední desce 
na 30. 11. 2014 a projednání, schvalování 
na 16. 12. 2014. Občané mohou k rozpočtu 

vznášet podněty, připomínky písemně či 
přímo na jednání zastupitelstva.  
- ZO neustanovilo komisi životního prostředí 
a tuto kompetenci ponechalo starostovi. 
- ZO ukončilo pořizování Změny č. 1 
stávajícího územního plánu obce a pro 
jednání s orgány územního plánování 
při tvorbě nového územního plánu pověřuje 
starostu. 
- ZO vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 1 
o výměře 36 m2, který je zaplocen u objektu 
č.  p. 4.  
- ZO rozhodlo o poskytnutí příspěvku 
Záchranné stanici Třeboň (zejména 
pro poraněné volně žijící živočichy) ve výši 
4 000,- Kč. 
- ZO nesouhlasí s převodem obecních 
pozemků pod silnicí II/155 (v celém katastru 
od kiosku po hranice s Mladošovicemi) 
do vlastnictví Jihočeského kraje. 
- ZO ustanovilo redakční radu obecního 
zpravodaje ve složení: p. Blažek, 
MUDr. Čermák, Ing. Janeček, p. Michal, 
Mgr. Milfaitová, p. Neumann, p. Soukup, 
p. Švehla, Ing. Žemličková. 
- ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 1109/168 
v k. ú. Domanín, který vznikl oddělením 
parcely č. 1109/24 v k. ú. Domanín u Třeboně 
na základě geometrického plánu č. 
587/159/2014 o výměře 1 261 m2 za cenu 
120,- Kč/m2 p. Ing. Jiřímu Podolákovi. 
- ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku 
na Mikulášskou nadílku ve výši  
3 000,- Kč. P. Hůdová je pověřena organizací 
této akce. 

 
 

 
Informace z obecního úřadu  
 

Otevření obchodu se smíšeným zbožím 

Dne 13. 11. 2014 by po krátkém uzavření znovu otevřen obchod se smíšeným zbožím, nyní 

již pod vedením společnosti Jednoty Coop, která projevila zájem o pronájem prostoru 

obchodu.  

Z původního obchodu bylo odstraněno drobné vybavení (především regály), které bude 

vyřazeno z majetku obce s možností odkupu. Soupis vybavení bude upřesněn na úřední 

desce, více informací pak na OÚ kde je možné si toto vybavení prohlédnout. 
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Přerušení dodávky energie 

Z důvodu plánovaných revizních a údržbových prací bude přerušena dodávka energie 

v severní a střední části obce (oznámeno v místě plakáty) dne 8. 12. 2014 od 12.30 do 14.30 

hod.  

 

Vánoční kapři 

Vydávání vánočních kaprů z kádí se uskuteční den před Štědrým dnem v úterý 23. 12. 2014 

před Obecním úřadem.  

Na každou započatou dvojici občanů s trvalým pobytem v obci Domanín bude vydán jeden 

kapr. 

Přesný čas a informace o průběhu výdeje budou uvedeny v prosincovém čísle zpravodaje. 

 

 

Příspěvky od občanů 
 

Komunální volby 2014 v Domaníně 

Předvolební boje skončily a na startovní čáře volebního období 2014 - 2018 stojí nové 

zastupitelstvo, které je (v rámci daného volebního systému) ideálním kompromisem toho, 

jak jsme hlasovali. (Tím však nechci tvrdit, že jsou naplněny představy každého občana.) 

Účelem článku je shrnout a zhodnotit průběh volby představitelů obce a nabídnout 

objektivní informace, které doufám nebudou nudit.  

 

Kandidáti do komunálních voleb 

O naše hlasy usilovalo v těchto komunálních volbách pět nezávislých sdružení vždy 

po devíti kandidátech:  

 č. 1 DOMANÍNSKÁ JISTOTA Zdeňka Neumanna,  

 č. 2 DOMANÍN NAŠE VESNICE Petry Hejlové,  

 č. 3 ZA DOMANÍN SPOKOJENÝCH OBČANŮ, u něhož byl kandidátem č. 1 

Zdeněk Švehla, jako lídr kandidátky však byla občany více vnímána druhá Lenka 

Hůdová,  

 č. 4 SDRUŽENÍ DOMANÍNSKÝCH OBČANŮ Ondřeje Blažka a  

 č. 5 Domanín pro občany Martina Kolíka.  

Navržené kandidátky rozdělily obec do několika názorových skupin. Není se čemu divit, 

"máme přece o co hrát, protože Domanín stále patří mezi nejbohatší vesnice v širokém okolí ..." (cit. 

Zdeněk Neumann, volební program DOMANÍNSKÁ JISTOTA). 

Provozní doba Smíšeného zboží COOP: 

pondělí – úterý 6.30-12.00  15.00-17.00 

středa   6.30-12.30 

čtvrtek – pátek 6.30-12.00  15.00-17.00 

sobota   6.30-10.30 
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Volební programy a předvolební kampaně 

Všech pět kandidujících sdružení nám do schránek doručilo své volební programy, které se 

mírně lišily v cílech a slibech, výrazněji v rozsahu, grafickém zpracování a míře kritiky 

konkurenčních kandidátů a předchozího vedení obce. Mezi nejčastější body programů 

patřily dokončení víceúčelového sportoviště, cyklostezka Domanín - Třeboň, 

protipovodňová opatření a transparentní a zodpovědné hospodaření obce. Překvapivě jen 

málo programů se zaměřilo na rekonstrukci a budování komunikací, chodníků, intenzifikaci 

ČOV, podporu podnikání a služeb či získávání dotací. Jako sporná témata se jevila uvolněný 

/ neuvolněný starosta a řešení výstavby v lokalitě Vrchy.  

 

Nejpodrobnější a nepropracovanější volební program, co se týče konkrétních plánovaných 

aktivit, předložil Zdeněk Neumann za DOMANÍNSKOU JISTOTU. Ostatní se 

pravděpodobně drželi hesel, že v jednoduchosti je krása a dlouhé texty stejně nikdo nečte. 

Vyčnívaly ještě programy sdružení Domanín pro občany Martina Kolíka a ZA DOMANÍN 

SPOKOJENÝCH OBČANŮ Zdeňka Švehly a Lenky Hůdové, a to díky grafickému 

zpracování. Martin Kolík navíc podpořil svou kampaň předvolebním setkáním v Jihočeské 

hospůdce a sdružení ZA DOMANÍN SPOKOJENÝCH OBČANŮ vyvěšením plakátů 

po obci. Ve všech programech mi chyběla stručná charakteristika kandidátů (alespoň těch 

z prvních míst kandidátních listin) - proč kandidují, jaké mají zkušenosti, co obci přinesou. 

Jsme sice malá obec s 383 obyvateli (a 301 voliči), ale ne všichni se osobně a dobře známe.  

 

Domanínský zpravodaj 

Volební výsledky mohl ovlivnit i místní zpravodaj. Za zmínku stojí hlavně číslo 88 se čtyřmi 

kontroverzními články našich zastupitelů, kteří nám touto cestou sdělili svoji verzi sporného 

projektu výstavby sportoviště. "Šťavnaté" bylo také číslo 91, na něž do druhého dne 

zareagoval Martin Kolík - v době konání voleb roznesl po obci svůj kritický dopis s kalkulací 

jeho starostovské mzdy. Dle mého názoru se jednalo o zbytečný krok, kterým nám hlavně 

připomněl doby, kdy si jako člen zastupitelstva vydával vlastní opoziční zpravodaj. 

Martinovo gesto se ale na rozdíl ode mě voličům, soudě dle volebních výsledků, líbilo.  

 

Jak jsme volili a koho jsme zvolili 

10. října se otevřela volební místnost a my do následujícího dne hlasovali pro ty, od kterých 

chceme, aby příští čtyři roky zastupovali a reprezentovali naši obec. Ukázali jsme, že nám 

na tom skutečně záleží. Volební účast v Domaníně totiž byla rekordních 83,06 %, což je 

nejvíce ze všech uplynulých komunálních voleb v obci a téměř dvojnásobek republikového 

průměru v těchto volbách. Následující graf ukazuje, jak dopadly jednotlivé kandidátky 

a kolik získaly mandátů. Tabulka pod grafem zobrazuje, kolik hlasů dostali zvolení členové 

zastupitelstva a jak se v jednotlivých volebních obdobích vyvíjela jejich popularita (pokud již 

dříve kandidovali) - tedy kolik dostali hlasů v poměru k celkovému počtu rozdaných hlasů 

v daných volbách.   
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Zdroj: www.voderadyjinak.cz 

 

Úspěšnost jednotlivých kandidátních listin a počet získaných mandátů v 

zastupitelstvu 

 
Zdroj: www.volby.cz 

Zvolení členové zastupitelstva (dle počtu získaných hlasů) 

Jméno Věk Povolání 

Číslo 

kandidátní 

listiny 

Abs. počet 

hlasů 2014 

Podíl získaných hlasů na celkovém počtu 

rozdaných hlasů (v %) 

1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Ing. Martin Kolík 45 stavař, vychovatel v DD 5 110 - 5,34 5,23 2,80 - 5,10 

Zdeněk Neumann  46 vrchní mistr SŽDC 1 99 - 9,35 6,41 6,44 5,58 4,59 

Karel Soukup  51 záchranář 1 88 - - - -  4,08 

Pavel Michal 68 starosta obce 1 87 12,78 11,22 7,25 6,38 5,12 4,04 

Ing. Hana 

Chalupová  
50 

zaměstnanec státní 

správy 
5 81 - - - -  3,76 

Mgr. Lucie 

Milfaitová  
27 

učitelka, reklamní 

manažerka 
5 77 - - - -  3,57 

Ondřej Blažek  41 podnikatel 4 61 - - - - 3,22 2,83 

Zdeněk Švehla  50 vedoucí výroby 3 52 - - - 1,50 3,15 2,41 

Ing. Stanislav 

Janeček  
47 podnikatel 2 50 - - 5,82 4,75 5,84 2,32 

Zdroj: www.volby.cz 

Největší počet hlasů dostala kandidátní listina Zdeňka Neumanna a těsně ji následovala 

kandidátka Martina Kolíka. Obě strany získaly v zastupitelstvu po třech mandátech. Martin 

Kolík zároveň obdržel od občanů nejvíce křížků, Zdeněk Neumann byl druhý.  

SDRUŽENÍ DOMANÍNSKÝCH OBČANŮ 

a DOMANÍN NAŠE VESNICE 

s nejstručnějšími a nejméně výraznými 

předvolebními kampaněmi se přehoupla 

přes deset procent a každé tím mají 

v zastupitelstvu po jednom mandátu – 

pro Ondřeje Blažka a Stanislava Janečka 

(ten přeskočil lídra kandidátky Petru 

Hejlovou o 10 hlasů; Petra Hejlová tak 

končí v zastupitelstvu po 3 volebních 

obdobích).  

http://www.volby.cz/
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Nejhoršího výsledku (možná nečekaně) se dočkalo sdružení ZA DOMANÍN 

SPOKOJENÝCH OBČANŮ (opět 1 mandát). Co tomuto sdružení uškodilo? "Nesedla" 

voličům jejich politika nebo měli obavu ze změn, které by mohlo sdružení do obce přinést? 

Sdružení také zacílilo svůj volební program výrazně na rodiny s dětmi a jejich kulturní 

a sportovní vyžití. Nepřišli tím však o voliče z řad dalších občanů, zejména pak starší 

generace? Sdružení též pochybilo, když ve volebním programu uvedlo akce hasičů 

"Putování za Černou paní" a "Stavění máje". Přestože se domnívám, že pouze chtěli tyto akce 

za obec v případě zvolení podporovat, sklidili za to kritiku.   

Celkově v zastupitelstvu končí Petra Hejlová, Lenka Hůdová, Vladimír Jirka a Pavel Košina, 

který letos nekandidoval. Nováčky budou Karel Soukup, Hana Chalupová, druhá nejmladší 

ze všech kandidátů Lucie Milfaitová a po čtyřleté pauze se vrací Martin Kolík. Zůstávají 

Zdeněk Neumann, naopak druhý nejstarší ze všech kandidujících Pavel Michal, dále Ondřej 

Blažek, Zdeněk Švehla a Stanislav Janeček.  

 

Typický domanínský volič 

Koho domanínští voliči na kandidátkách preferovali, vezmu-li v úvahu čistě statistická data? 

Pravděpodobně máme rádi delší a podrobnější volební programy. Kandidátky, které své 

programy omezily pouze na strohý výčet bodů, skončily na posledních příčkách. Grafické 

provedení předvolební kampaně pomíjíme. Genderovou rovnoprávnost jsme přijali za svou - 

celkově je nám jedno, jestli je kandidátem muž nebo žena. Ovšem na prvních třech příčkách 

jsme trochu více upřednostňovali muže. Malinko "nadržujeme" lidem s titulem. Méně křížků 

jsme dávali lidem, kteří navenek působí, že jsou výrazně majetní. Více jsme hlasovali pro 

kandidáty pracující ve státním 

sektoru, nežli v sektoru soukromém. 

Pokud kandidáty rozdělíme dle 

místa bydliště v Domaníně, tak 

nejméně hlasů dostali lidé žijící 

v nové zástavbě u myslivny 

a trafostanice. Naopak nejvíce jsme 

hlasovali pro ty, kteří bydlí v novější 

zástavbě ve směru na Borovany až k 

vodojemu. Vliv samozřejmě mají 

i přátelské a rodinné vztahy 

a sympatie, ty však ze statistických 

dat nevyčteme.  

 

Ustavující zasedání, volba starosty a místostarosty 

V úterý 4. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnila 

i široká veřejnost. Starostou obce byl dle očekávání zvolen Martin Kolík. Toho podpořila jeho 

těsně nadpoloviční koalice (Zdeněk Švehla, Ondřej Blažek, Hana Chalupová, Lucie 

Milfaitová), s níž nás seznámil již ve svém povolebním poděkování do schránek. Funkci 

bude v souladu s volebním programem nově vykonávat neuvolněně.  

 
Zdroj: www.voderadyjinak.cz 

 



Domanínský zpravodaj 
listopad 2014, číslo 92 

 

www.domanin.cz  - 7 -   

Na funkci místostarosty byli ostatními zastupiteli navrženi Zdeňkové Švehla a Neumann. 

Druhý uvedený však nominaci nepřijal údajně z důvodu, že nemůže dělat místostarostu 

Martinu Kolíkovi, který mu před volbami navrhl společnou koalici v případě volebního 

výsledku 4:5, ale po volbách tuto úmluvu nedodržel. My už jen můžeme spekulovat o tom, 

jak jejich úmluva skutečně vypadala, a zda by ji dodržel naopak Zdeněk Neumann, pokud 

by volební výsledek dopadl opačně. Místostarostou byl každopádně zvolen Zdeněk Švehla, 

paradoxně ze sdružení, které dopadlo ve volbách nejhůře.  

Do zastupitelstva se nám tedy vrátili staronoví soupeři Martin Kolík a Zdeněk Neumann, 

nyní však s těsnou převahou Martina Kolíka. Uvidíme, jak jim to bude "klapat" tentokrát. 

Třeba překvapí jako Klaus se Zemanem. :-) V opačném případě budeme opět číst dva 

zpravodaje. 

 

Zhodnocení činnosti předchozího zastupitelstva  

Závěr článku věnuji velmi stručnému zhodnocení činnosti minulého zastupitelstva.  

 

Za co pochválit?  

Končící zastupitele je rozhodně za co pochválit. Budovali pro nás veřejnou infrastrukturu 

(komunikace, chodníky, inženýrské sítě, veřejné osvětlení), zlepšovali vzhled obce 

(revitalizace návsi) a stav kulturních památek. Formou dotací přispívala obec na naše 

soukromé akce (dřevěné ploty, zateplení, kompostéry, ekologické vytápění... ), podporovala 

veřejné akce a spolkovou činnost, děti na vítání občánků dostávaly štědrý finanční dar 

a o naší levné vodě psali i v novinách. Samozřejmě nebyly a ani nemohly být v tomto ohledu 

splněny představy a přání všech, protože každé zastupitelstvo působí v obci pouze 

omezenou dobu a má omezený rozpočet. 

Když o Domaníně vyprávím některému ze starostů, se kterými se potkávám, tak nemohou 

uvěřit, jak se tady máme. Znám několik příkladů obcí a měst v Jihočeském kraji, kde se 

občané museli složit na inženýrské sítě, příjezdovou cestu k domu, čistírnu odpadních vod či 

veřejné osvětlení, u něhož si navíc hradí elektřinu. Buďme tedy rádi, že žijeme právě 

v takové obci.  

 

Co vytknout?  

Myslím, že se shodneme na tom, že vedení obce dosti pokulhávalo v přípravě větších 

projektů, za něž lze uvést výstavbu cyklostezky a víceúčelového sportoviště. Bez jakýchkoliv 

analýz o realizovatelnosti a hlavně udržitelnosti projektu nám byl předložen návrh výstavby 

víceúčelového hřiště za 20 mil. Kč, které po veřejném jednání mělo stát 3, při realizaci bude 

stát 11 a zastupitelé se pak prostřednictvím zpravodaje dohadovali, kdo to vlastně zavinil. 

Realizaci první etapy vyhrála překvapivě společnost JIPAMA s.r.o. navíc ve výběrovém 

řízení, u něhož by se dalo polemizovat o jeho korektnosti - tedy zda nedošlo 

k nepřípustnému rozdělení veřejné zakázky.  
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Zcela určitě mohla být obec aktivnější ve využívání evropských dotací, na jejichž získávání 

byla zřízena funkce uvolněného starosty. Přestože patříme mezi nejbohatší vesnice v okolí, 

získání prostředků z dalších zdrojů by jednoznačně ulevilo obecnímu rozpočtu. Letošním 

rokem započalo nové programové období EU, tak budeme věřit, že nové zastupitelstvo již 

"nepropásne" štědrý začátek rozdělování peněz z evropských fondů.  

Ing. Jaroslava Žemličková 

 

Kultura 

 

Soutěž o nejhezčí Vánoční výrobek z keramiky roku 2014 

Malí i velcí šikulové, nezapomeňte se zúčastnit již pátého ročníku soutěže 

o nejhezčí vánoční výrobek roku 2014. Vyhlášení proběhne v úterý 

16. 12. 2014 v 17.00 hod. v keramické dílně na obecním úřadě. Všechny 

výrobky budou odměněny. 

 
 
 

Co se chystá 
 

S lampionem za Mikulášem 

Srdečně zveme všechny děti na Mikulášskou nadílku v sobotu 

6. 12. 2014. Sežeňte si lampiony a pojďte s námi lampiónovým 

průvodem za Mikulášem! 

Sraz všech dětí s rodiči a lampionem je před Obecním 

úřadem v 17 hodin. Těší se na Vás… 

 

Mikuláš, Anděl a čerti 

 
 
 

Zpívání u stromečku 
Přijďte si předštědrovečerní odpoledne zpříjemnit poslechem 
a zpíváním koled u stromečku. Domanínské děti si pro nás připravily 
známé vánoční písničky a melodie, které jistě každého potěší 
a vykouzlí příjemnou atmosféru Vánoc. Pro zahřátí bude připraven 
vánoční punč a drobné občerstvení. 
Srdečně zveme všechny ke stromečku v úterý 23. 12. 2014 v 16.30 hod. 
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