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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 25.6.2019 

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 
s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy J. K. Stavební 
s. r. o. Třeboň na akci „Oprava přístřešku Obecního 
úřadu Domanín“ za cenu 317 732,87 Kč včetně DPH.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy o dílo na realizaci akce.  
 

- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o přezkumu 
hospodaření obce za rok 2019 s firmou MOORE 
STEPHENS s. r. o., Praha. 
 

- ZO souhlasilo s přemístěním veřejného osvětlení 
z pozemku p. č. 19/3 v k. ú. Domanín u Třeboně na 
sousední obecní pozemek a ukládá starostovi 
vstoupit v jednání s žadatelem ve věci 
spolufinancování. 
 

- ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje v roce 2019 č. SDO/OREG/105/19 
mezi Jihočeským krajem a obcí Domanín na akci 
„Oprava přístřešku Obecního úřadu Domanín“.  

 
 - ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje v roce 2019 č. SDO/OREG/106/19 
mezi Jihočeským krajem a obcí Domanín na akci 
„Nákup techniky na údržbu veřejného 
prostranství“.  
 
- Na jednání dne 28.5. ZO neschválilo revokaci 
usnesení č. 1/55/2018 ze dne 4. 9. 2018 ve věci 
výjimky ze stavení uzávěry na p. č. 1608/16 a 
nesouhlasilo s výjimkou ze stavební uzávěry na 
stavbu RD o zastavitelné ploše 19,7 %, s výškou max. 
8,5 m. Do minulého zpravodaje se omylem dostalo 
parcelní číslo 1608/18 - vlastníkům této parcely se 
omlouváme. 
 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU 
Omezení provozu obecního úřadu   

Z důvodu dovolené nebude možné v týdnu od 5.8. do 9.8. provádět hotovostní platby do pokladny obecního úřadu.  

Rybník Nový – rybolov 
I nadále je možné zakoupit na obecním úřadě povolenky pro návštěvníky ubytované v našich penzionech. Cena denní 

povolenky pro dospělého činí 100,- Kč a týdenní 250,- Kč. Chytat je možno každý den od 4 do 10 hodin a od 17 do 24 hodin.  

Nákup židlí do kapličky a úklid 

Do kapličky byly zakoupeny nové polstrované židle z masivu, cena necelých 30 tis. Kč s DPH za 34 kusy. Dodala firma 

Technotrade CR s.r.o. od Klatov. Spolu s lavicemi je v kapličce celkem 52 místa k sezení. Děkujeme ženám, které provedly 

tradiční úklid v kapličce.  

Silný vítr lámal stromy 

První červencový den nárazový vítr polámal podél cesty na Třeboň 4 ovocné stromy, jeden z nich ohrožoval provoz na silnici. 

Provedli jsme jejich odklizení. 
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 
 

Nové dětské hřiště  

Z minulého zpravodaje před měsícem jsem se s mírným překvapením dozvěděl, že Domanín získal dotaci na 

dětské hřiště a že počátkem července se zahájí výstavba. Sami jste se mohli přesvědčit, že výstavba nezačala a ani 

nemohla začít začátkem července. Herní sestavy šité na míru je nutné totiž nejdříve dát do výroby a instalace 

proběhne až v závěru srpna. Všichni zúčastnění na přípravě akce také vědí, že oficiální doklad „Registrace akce“ od 

Ministerstva pro místní rozvoj přišla na obec až 15. července a že cesta k úspěšnému převedení peněz obci, když 

všechno dopadne dobře, bude ukončena v zimě. Jinými slovy, obec má až od 15. července jistotu, že se počítá pro 

ní s dotací, ale finance dostane po realizaci akce. Samozřejmě při splnění všech podmínek a pečlivé kontrole ze 

strany dotujícího ministerstva. 

Když všechno včetně administrativy dopadne dobře, bude možno užívat hřiště již v průběhu září.  

O vytvoření areálu s dětským hřištěm se začalo usilovat již někdy v roce 2007 předchozími zastupitelstvy, první 

etapa s provedením zemních prací a drenáží byla provedena v roce 2014. O dotaci jsme žádali již dvakrát, vyšel až 

třetí pokus ve spolupráci s agenturou Národní dotace ze Zlína. Současným kolegům zastupitelům (a obrazně i 

předchozím zastupitelům) bylo možné napsat: „Naše žádost dostala doporučení, dotace ve výši 742 226,- Kč při 

rozpočtovaných celkových výdajích 1 060 323,- Kč. Měli jsme velké štěstí, neboť doporučených k dotování je 137 

akcí z 984, uspělo tedy jen 14% žadatelů. Děkuji všem, kteří přípravu akce podpořili, teď už "jen" zrealizovat a 

administrativně zvládnout bez ztráty kytičky.“  

                                                                    Ing. Martin Kolík, starosta obce 

 

Letecká fotografie, zleva dokončovaná hasičárna, budoucí dětské hřiště a stávající víceúčelové hřiště. 
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Reakce na článek pana starosty "Nové dětské hřiště"  

Nevycházím z údivu, jakým způsobem dokáže pan starosta ocenit spolupráci při přípravě dětského hřiště. - 

Doslova dýkou do zad v podobě článku plného překroucených faktů. Dovolím si tedy uvést výroky pana starosty 

na pravou míru... 

V minulém zpravodaji jsem psala to, co bylo v té době o dotaci na dětské hřiště známé, platné a pravdivé. Tedy že 

"MMR zveřejnilo výsledky hodnocení projektů. Mezi úspěšnými (na 14. místě) bylo i domanínské hřiště." Viz dále 

tabulka doporučených projektů, kterou MMR zveřejnilo dne 18. června:  

 

 

Již den po zveřejnění výsledků, tedy 19. června, podepsal starosta smlouvu o dílo:   

 

O přidělení dotace byla obec oficiálně Ministerstvem pro místní rozvoj písemně vyrozuměna dne 15. července 

zasláním dokumentu "Registrace akce". Proč však starosta podepisoval smlouvu o dílo téměř o měsíc dříve, když 

bylo podle jeho článku přidělení dotace před zasláním tohoto dokumentu tak nejisté?! 

Dále starosta píše: "Sami jste se mohli přesvědčit, že výstavba nezačala a ani nemohla začít začátkem července." 

V mém článku jsem pouze obecně psala, že "Zahájení výstavby se předpokládá v těchto dnech." Smlouva o dílo 

totiž byla starostou i zhotovitelem podepsaná již 19. června. Výstavba tedy skutečně začít mohla. Samozřejmě 

vím, že jsou herní prvky nyní ve výrobě, když jsem z pověření pana starosty s dodavatelem komunikovala ohledně 

výběru barev. Zhotovitel však již nyní může dělat zemní práce, které jsou též součástí díla. Každopádně je na 

něm, jak si realizaci v rámci 10týdenní lhůty rozvrhne. 

Za svým článkem z červencového zpravodaje k dotaci na dětské hřiště si stojím a i přes nekolegiální článek pana 

starosty budu dělat ze své pozice maximum, aby se hřiště zdárně podařilo dokončit a mohlo domanínským dětem 

dělat radost.   

Jaroslava Žemličková 
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Reakce na kritiku paní Ing. Žemličkové ohledně informování o Novém dětském hřišti starostou 

Paní Žemličková zmiňuje, že jsem nedokázal ocenit její pomoc a spolupráci na přípravě hřiště. Není to pravda, její 

spolupráci oceňuji! Protože akce nebyla ještě ani zahájena, není možné zodpovědně hodnotit, uzavírat a 

přemýšlet o zásluhách. V tomto kolektivním pojetí to ani nemá smysl. Fakt jsem o tom nepřemýšlel. Naučil jsem 

se neříkat hop, dokud se nepřeskočilo a hodnocení zásluh by se hodilo po dokončení a oficiálním zprovoznění 

hřiště. Určitě bych tam pochválil předchozí zastupitelstva a starostu pana Michala za přípravu hřiště, zemní práce 

až po drenáže, projektanta Ing. arch. Kvíderu, současné zastupitelstvo za podporu, agenturu ze Zlína, která 

úspěšnou žádost zpracovala a na MMR podala, děti a ženy zejména z keramiky, které pomohly udělat anketu 

požadovaných herních sestav. A samozřejmě i Ing. Žemličkovou, která přípravu více než jiní zastupitelé 

připomínkovala, navrhovala detailní věcné i barevné řešení hřiště a herních sestav a také na sedánkách 

s některými rodiči dětí finální podobu hřiště vykomunikovala, aby v Domaníně zavládla všeobecná spokojenost. 

Dostala značnou důvěru a tu nezklamala. Nicméně je hned několik lidí, kteří dětskému hřišti věnovali 

mnohanásobně více úsilí, než ona. Přesto žádá mimořádnou mediální pozornost, prosazuje okamžité vytištění 

svého článku po redakční uzávěrce. A povedlo se jí to. 

Jsem sice „pouze“ starostou této obce, nicméně jsem si dovolil občany naší obce informovat o tom, že dotace je 

zatím jen přislíbená, ale fyzicky ji dostaneme až po výstavbě hřiště a při splnění podmínek. Dovolil jsem si také 

popsat časový plán realizace hřiště a tím pádem odpověděl těm, kteří se šli před měsícem podívat, zda se již 

staví, protože tak byli informováni paní Žemličkovou. Nakonec sama Ing. Žemličková ve svém novém článku 

připouští, že firma nemusí začít v nejbližších dnech – myšleno počátkem července, ale podle toho, „jak si realizaci 

rozvrhne“. Dovolil jsem si a byla to dokonce moje povinnost upřesnit informace, neboť starosta podle zákona o 

obcích § 103, odst. 4 e) „odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce“. Neudělal jsem tedy nic namířeného 

proti paní Žemličkové. 

Bohužel mnou podané informace vedly ke zcela nepřiměřené a „kolegiální“ reakci Ing. Žemličkové. Nezlobím se na 

ní, ale nechť si pro další kroky sama odpoví na tyto otázky: 

a) Jsem starostou, kterému důvěřuje alespoň pro zdárnou realizaci dětského hřiště? Pokud ano, proč ho 

osočuje z „vrážení dýky do zad“ a rozjíždí mediální rozmíšky? 

b) Byla dosavadní spolupráce na přípravě dětského hřiště motivována skutečně realizací dětského hřiště nebo 

šlo zejména primárně o mé poškození? Pokud je na prvním místě hřiště, proč dělá to co dělá? 

Život mě naučil a proto si uvědomuji, že děti z Domanína za deset, dvacet let rozhodně nebudou vědět, kdo v té 

době již zchátralé, nenavštěvované a nemoderní hřiště postavil… Zkusme k tomu tak přistupovat a nezatěžujme 

občany ve Zpravodaji problémy tam, kde nejsou. 

       Ing. Martin Kolík, starosta obce 
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