
www.domanin.cz  1 

 

OBSAH

Obsah ................................................................... 1 

Z jednání zastupitelstva ....................................... 1 

Z obecního úřadu ................................................. 2 

Příspěvky od občanů ........................................... 2 

Kultura ................................................................ 4 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 17. 10. 2017  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 

s využitím pozemků p. č. 61/1 a 1803/25 v k. ú. 

Domanín u Třeboně pro veřejnou zeleň s lavičkami a 

ukládá starostovi požádat Jihočeský kraj o poskytnutí 

dotace z programu Obnovy venkova 2018. (pozn.: 

Obecní pozemky v křižovatce naproti bývalému 

obchodu.) 

- ZO schválilo rozpočtové opatření, které v rámci 

Programu úspor energie (dotační tituly obce) 

zvyšuje částku pro rok 2017 o 50 000,- Kč.  

- ZO souhlasilo se směnou soukromého pozemku 

p. č. 1030/11 o výměře 458 m2, za část pozemku p. č. 

1030/30 vlastněné obcí Domanín o výměře 458 m2, 

přičemž doplatek vlastníku pozemku p. č. 1030/11 

bude činit 35 000,- Kč. Obec Domanín hradí náklady 

spojené se směnou a vkladem do katastru. (pozn.: 

Obec směnou získá pozemek v oploceném 

ochranném pásmu vodovodního vrtu.). 

- ZO schválilo bezúplatné darování částí pozemků 

p. č. 1630/3, 1636/1 a 1810 v k. ú. Domanín u 

Třeboně v majetku obce Domanín Jihočeskému kraji, 

přičemž veškeré náklady za právní úkony spojené 

s převodem včetně zaměření hradí nabyvatel a 

výměry darovaných dílů budou stanoveny 

geometrickým plánem. Jedná se o tyto části: 

- díl pozemku silnice na Spolí p. č. 1630/3 od konce 

zástavby po hranici katastru, 

- díl pozemku silnice na Mladošovice p. č. 1636/1 od 

rybníka Nového po hranici katastru,  

- díl pozemku silnice na Kojákovice p. č. 1810 od 

odbočení na Brannou po hranici katastru.  

- ZO vzalo na vědomí stížnost adresovanou 

zastupitelstvu obce na omezování přístupu k domu 

č. p. 23 přes pozemek p. č. 1807/1 v k. ú. Domanín u 

Třeboně. Konstatuje, že není pro uvedenou 

komunikaci silničním správním úřadem a doporučuje 

stěžovatelům se obrátit na orgány příslušné danou 

stížnost řešit. 

- ZO souhlasilo s výměnou oken a hlavních dveří 

v obecním hostinci č. p. 101.   

- ZO schválilo prodloužení termínu na dokončení 

akce „Úprava místní komunikace Domanín Ostende 

– křižovatka“ do 31. 10. 2017 a souhlasilo 

s navýšením ceny díla do 100 tis. Kč včetně DPH. 

- ZO souhlasilo s kupní cenou na pozemky pro 

cyklostezku Domanín – Třeboň ve výši 100,- Kč/m2 a 

pověřuje starostu vyhotovením a předáním návrhů 

smluv o uzavření budoucí smlouvy kupní vlastníkům 

pozemků po pravé straně ve směru na Třeboň.  

- ZO nesouhlasilo s koupí pozemku p. č. 174 v k. ú. 

Domanín u Třeboně. (pozn.: Pozemek v místě 

křižovatky ve směru na bývalý smeťák.) 
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- ZO obce ukládá starostovi provést kontrolu 

dodržování stavební uzávěry v lokalitě Vrchy. 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

- Volby do Poslanecké sněmovny v Domaníně: Volební účast v naší obci byla 68,56%.  

Pořadí stran: ANO 2011 – 17,64%, ODS – 15,68%, SPD – 14,70%, Piráti – 12,25%, ČSSD – 8,82%, KSČM – 8,33%, 

STAN – 7,35%, KDU-ČSL – 5,88%, TOP 09 – 3,92%. Úplné výsledky najdete na www.volby.cz.  

- Výlov Stávku: Výlov se bude konat v sobotu 4. listopadu od 8 hodin.  

- Štěpkování větví: V sobotu od 10 hod. mohou předem objednaní zájemci využít obecní benzínový štěpkovač 

s obsluhou. Služba je zdarma. Vhodné zejména pro občany, pro něž je odvoz větví Na Vejhon problematický a pro 

menší množství větví. Větve je nutné připravit na dobře přístupném místě. Max. síla větví je 7 cm. V případě 

nepříznivého počasí nebo většího množství zájemců se štěpkování zopakuje o týden později.  

- Nové antependium v kapličce: Před oslavami sv. Václava bylo klášterem z Č. Budějovic do kapličky dodáno nové 

vyšívané antependium („ubrus“ zakrývající přední část oltáře) s nápisem „Svatý Václave, oroduj za nás!“  

 

Lázeňský a rekreační poplatek 

Žádáme všechny ubytovatele v k. ú. Domanín, kteří ještě neuhradili místní poplatek za lázeňský nebo rekreační 

pobyt za třetí čtvrtletí 2017 (červenec – září), aby tak učinili co nejdříve. Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o 

místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, je splatnost poplatku vždy nejpozději poslední den každého 

čtvrtletí příslušného kalendářního roku. V případě, že nejsou poplatky odvedeny včas, dopouští se tím ubytovatel 

porušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku, za což mu může být vyměřena až trojnásobná 

výše poplatku. 

Stejně tak upozorňujeme na ohlašovací povinnost ubytovatele v případě zahájení činnosti spočívající 

v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Toto je povinen ubytovatel oznámit správci poplatku (OÚ 

Domanín) nejdéle do 15 dnů od zahájení činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci 

poplatku také případné ukončení činnosti přechodného ubytování. 

Lucie Milfaitová, předsedkyně kontrolního výboru 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Svatováclavský víkend 

Dne 30. 9. 2017 se konal tradiční budíček pořádaný místními členy dobrovolných hasičů. Letos se ho již 

poněkolikáté zúčastnili i členky a mladí členové sboru. Jak je již zvykem, vyrazilo se okolo sedmé hodiny ranní od 

místní hospůdky a obcházel se tradiční okruh obce a lokality Vrchy. Po celém okruhu nás doprovázela místní 

hudební skupina Venkovanka, která nám i občanům ten budíček velice zpříjemnila. Ochutnali jsme i plno skvělých 

místních specialit. Počasí nám také přálo. Všichni jsme v pořádku došli až do konce i když nás malinko bolely 

http://www.volby.cz/
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nožky. Ale i tak jsme si to všichni moc užili. Všem účastněným patří velké díky za tak fajn atmosféru. A už teď se 

moc těšíme na příští rok. 

Bára Mazákova, SDH Domanín 

14. ročník za námi … 

Dne 7. 10. 2017 se pod záštitou SDH Domanín uskutečnil tradiční a již 14. ročník Putování za Černou paní. Této 

akce se zúčastnilo přes šedesát dětí místních i přespolních. Každé z dětí po absolvování určené trasy obdrželo 

balíček, zahřálo se čajem a opeklo i nějaký ten buřtík. Počasí nám také docela přálo, takže vše proběhlo, jak mělo. 

Děkujeme moc všem zúčastněným, ale i strašidlům a ostatním, kteří se podíleli na této akci. Už teď se moc těšíme 

na další ročník a na setkání s Vámi.  

Bára Mazákova, SDH Domanín 

 

 

Podzimní tvoření s dětmi 

Dne 22. 10. 2017 proběhlo v keramické místnosti 

OÚ podzimní tvoření s dětmi, které připravily a 

zorganizovaly domanínské maminky. Děti si 

mohly vytvořit různé výrobky, např. dýňovou 

girlandu, fotorámeček z rychlotvrdnoucí hmoty, 

podzimní závěs, zápich do květináče a také 

vydlabat a vyřezat dle fantazie s pomocí „mužské 

ruky“ dýni a namalovat žaludové houbičky. 

Občerstvení pro děti připravily, napekly a uvařily 

maminky z podzimních plodů, např. dýňovou, 

cuketovou a jablečnou buchtu, dýňový 

cheesecake i dýňovou polévku. 

Odpoledne se vydařilo, děti radostně tvořily, některé i se svými maminkami, některé dokonce i se svými tatínky, a 

své výrobky si šťastné odnášely domů. V příštím roce tuto akci určitě zopakujeme.  

Jana Chmelová 

 

Zkušeností není nikdy dost 

Ve dnech 10. - 11. 6. 2017 se v Jindřichově Hradci a poté i 17. 6. 2017 v Nové Včelnice konaly krajské soutěže 

v požárním sportu, kde se náš sbor SDH Domanín podílel na technickém a organizačním zabezpečení soutěže. Naši 

členové, kteří se na tomto všem podíleli si odvezli nejen velikou pochvalu, ale i zkušenosti, ponaučení a především 

vědomí, že to co dělají, je baví, a naplňuje. A jako sladkou tečku na konec jsme k tomu všemu obdrželi velice milý 

dopis, který si můžete přečíst na poslední stránce tohoto Zpravodaje.  

Bára Mazákova, SDH Domanín 
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KULTURA 

Výroční Valná hromada 

Sbor dobrovolných hasičů Domanín zve všechny členy sboru na Výroční schůzi, která se koná v pátek 

dne 3. 11. 2017 od 19:00 hodin v Jihočeské hospůdce. 

Bára Mazáková, SDH Domanín 
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