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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 15. 8. 2017  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo návrh 

smlouvy o poskytnutí účelové dotace od Jihočeského 

kraje na akci „Úprava místní komunikace Domanín 

„Ostende“ – křižovatka + nový živičný povrch“ ve 

výši 650 966,- Kč. 

- ZO na doporučení výběrové komise souhlasilo 

s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy SWIETELSKY 

stavební s. r. o. na akci „Úprava místní komunikace 

Domanín „Ostende“ – křižovatka + nový živičný 

povrch“ za cenu 1 236 239,79,- Kč včetně DPH, 

přičemž smlouva o dílo bude upravena dodatkem, ve 

kterém bude nabídková cena ponížena o objekt 

SO101.2 - výhybny, který nebyl součástí poptávky. 

 

- ZO souhlasilo s uložením finančních prostředků ve 

výši 5 mil. Kč na 24 měsíců u J&T Banka, přičemž 2,1 

mil. Kč bude vloženo z končícího termínovaného 

vkladu u J&T Banka a 2,9 mil. Kč ze spořícího účtu u 

Waldviertler Sparkasse Bank AG. 

- ZO souhlasilo s udělením výjimky ze stavební 

uzávěry na „Novostavbu oplocení“ p. č. 1608/6 

(Vrchy) v k. ú. Domanín u Třeboně dle předložené 

projektové dokumentace.  

- ZO souhlasilo se zadáním projektové dokumentace 

pro výstavbu splaškové kanalizace v lokalitě Vrchy 

na p. č. 1618/3 – od autobusové zastávky po p. č. 

1608/14 pro odkanalizování rodinných domků 

v lokalitě bydlení čisté (stav) a s realizací stavby 

v období 2018 - 2019 na obecní náklady, přičemž 

příspěvek majitelů napojených objektů bude 

specifikován v aktualizovaných Zásadách spoluúčasti 

obce na výstavbě technické infrastruktury. 

 

- ZO odložilo rozhodnutí o darování pozemků pod 

silnicemi II. a III. třídy v k. ú. Domanín u Třeboně a 

pověřuje starostu doplněním podkladů pro darování 

pozemků a jejich částí Jihočeskému kraji. 

- ZO souhlasilo se snížením měsíčního nájemného 

v obchodě z 500,- Kč bez DPH na 1,- Kč včetně DPH a 

dále s požádáním o dotaci z dotačního titulu 

Jihočeského kraje „Podpora služeb na venkově“, 

pokud v daném roce nebude dotace jiné žádosti 

obce z programu POV z tohoto důvodu krácena.  

- ZO souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy na 

dobu neurčitou od 1. 10. 2017 s panem Petrem 

Rozboudem na provozování hostinské činnosti 

v obecním hostinci v domě č. p. 101.  

 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou 

zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách 

obce. 

Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

- Prodloužení vodovodu a kanalizace v severozápadní části obce: Dne 18. srpna bylo vydáno územní rozhodnutí o 

umístění stavby, obec má rezervované prostředky na výstavbu již pro letošní rok, po vydání stavebního povolení 

bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.  

- Péče o kvalitu pitné vody - nová chlórovací jednotka: Ve vodárně bylo nahrazeno staré dávkovací zařízení 

novým. Výměnu provedla firma ČEVAK a.s. Nový dávkovač umístěný na přítokovém potrubí podzemní akumulační 

nádrže by měl zajistit lepší promíchání desinfekce s vodou. Také dávkování bude plynulejší, přesně podle údajů na 

vodoměru. Celková cena 50 600,- Kč. 

- Silnice Kojákovice – Branná: U odbočení na Brannou u zemědělského areálu byla křižovatka zčásti pouze 

štěrková s velkou prohlubní. Provedeno bylo vyasfaltování cca 22 m2 plochy, což pomůže zejména při odbočování 

od Branné na Kojákovice a opačně. 

- Výlov a oprava rybníka Stávek: Deště nakonec téměř naplnily rybník Makšák. Připravujeme proto na konec října 

výlov, opravu výpustě a vyčištění dna Stávku. Vylovené žádané druhy ryb se umístí do rybníka Nového 

(koupaliště), ryby méně vhodné se umístí do Makšáku. 

- Soutěž hasičů: V Domaníně proběhl již druhý ročník soutěže „O putovní pohár SDH Domanín“, zdárný průběh 

jediné oficiální sportovní události v obci podpořila obec věcnými dary – dárkovými koši. 

- Oslavy sv. Václava – mše svatá v kapličce: Ve čtvrtek 28. 9. 2017 od 17 hodin bude sloužena slavnostní 

Svatováclavská mše svatá v kapličce sv. Václava.  

- Modernizace silnice II/155 v termínu 1. - 10. 9. 2017: Přibližně v polovině cesty mezi Domanínem a 

Mladošovicemi bude prováděna modernizace vozovky s uzavírkou. Objízdná trasa povede přes Kojákovice. 

- Cesta na hřbitov a Ostende: Úprava křižovatky a nový asfalt budou provedeny již v termínu od 4. 9. do 20. 10. 

tohoto roku. Dbejte, prosím, zvýšené bezpečnosti a respektujte dopravní omezení. Pro příjezd ke hřbitovu je 

možné v případě nutnosti využít cesty – odbočky u autobusové čekárny.  

- Dotace na hřbitovní kostelík sv. Jiljí a márnici – 767 801,- Kč: Obec podala na Ministerstvo zemědělství ČR dvě 

žádosti o dotace a obě byly úspěšné. Na fasádu kostela přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 446 771,- Kč. 

Na celkovou rekonstrukci márnice je rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 321 030,- Kč.   

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Ani letos ho nemáme doma 

aneb druhý ročník soutěže O putovní pohár… 

Dne 29. 7. 2017 proběhl 2. ročník hasičské soutěže O Putovní pohár SDH Domanín. Celkem se sjelo 9 družstev 

mužů a 2 družstva žen. Přednost dostala kategorie žen, jako první šla na řadu naše děvčata. Zvládla to skvěle s 

časem 34,92, kde na ně holky ze Straže nad Nežárkou nestačily, naše děvčata obsadila první místo v kategorii žen. 

Poté přišla na řadu kategorie mužů, kde se domácí tým umístil, na krásném třetím místě s časem 25,07. První 

místo si odvezl tým z Lomnice nad Lužnicí s časem 22,81 a druhé místo obsadili muži z Halámek s časem 24,47.  
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A jak už to v naší soutěži bývá zvykem, finále se účastnila kategorie mužů. V letošním roce se do finále dostala 

družstva domácí a poté pak z Novosedel nad Nežárkou, Lomnice nad Lužnicí, Branné, Halámek a družstvo ze 

Stříbce, které si i Putovní pohár odvezlo jako vítěz.  

Bohužel ani letos nám to finále nevyšlo, tak doufáme, že už nám snad vyjde příští rok. Tímto bychom, ještě jednou 

chtěli poděkovat všem týmům, které dorazily, divákům za podporu a hlavně sponzorům, bez kterých by to nešlo. 

Bára Mazaková, SDH Domanín 

 

 

KULTURA 

Svatováclavský budíček 

V sobotu 30. září 2017 od 6:00 hodin, Vás již tradičně probudí Sbor 

dobrovolných hasičů Domanín spolu s kapelou Venkovanka veselou písničkou. 

Kapelu si poté můžete v odpoledních hodinách poslechnout také  

v Jihočeské hospůdce. 

 Bára Mazáková, SDH Domanín 
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Svatováclavská procházka 

 

V neděli 1. 10. 2017 máte možnost zúčastnit se opět společné procházky. Sraz je ve 14 hodin na dolním parkovišti 

u Jihočeské hospůdky. Procházka v délce cca 5 km povede Hůreckou alejí na hráz, dále k samotám a rybářské 

boudě u Prostředního rybníka, ke studánce a zpět kolem kravína a vodárny. Procházka je vhodná pro všechny 

věkové kategorie, půjde se pomalu. Během cesty se můžete podívat na Hůreckou alej, která byla nově osázena 

ovocnými stromy, prověříme pohostinnost na samotách (čaj, sklenka vody, ...), opatrně nahlédneme k vodárně, 

kde se upravuje voda z vrtů. V případě vydatného deště se procházka nekoná. 
Lucie Milfaitová a Martin Kolík 
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    PUTOVÁNÍ ZA ČERNOU      

      PANÍ 
           SRAZ JE U KAPLIČKY 7. ŘÍJNA 2017 V 19.00 HODIN. 

 

 

VEZMĚTE SI S SEBOU: BATERKU 

           VHODNÉ OBUTÍ 

       SÁČEK NA KAMÍNKY 

      HRNEČEK NA PITÍ  
Vstupné pro přespolní děti 50,- Kč nebo 

věcný dar v podobě cukrovinek, pastelek, 

sešítků atp. 
 


