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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 20.8.2019  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 
s uzavřením smluv o budoucích smlouvách na 
zřízení věcného břemene mezi obcí Domanín a 
E.ON Distribuce, a. s. Č. Budějovice za účelem 
umístění kabelových vedení a pilířů NN na 
pozemcích p. č. 113/6 (u Slepíku) a na 1540/24 
(pod vodojemem) v k. ú. Domanín u Třeboně, 
přičemž věcné břemeno pro každou stavbu 
bude zřízeno úplatně jednorázovou náhradou ve 
výši 1 000,- Kč bez DPH. 
 
- ZO souhlasilo se záměrem provedení oprav 
komunikace Domanín – Branná ve výši do 50 
tis. Kč bez DPH přednostně na obecních a 
státních pozemcích. 
 
- ZO souhlasilo s provedením prací (úprava 
chodníku kolem víceúčelového hřiště, náklady 
nového odběrného místa pro tepelné čerpadlo, 
výsadba keřů, výmalba obecního a hasičského 
znaku na fasádě) v rámci výstavby hasičárny 
v celkové výši do 50 tis. Kč bez DPH. 
 
- ZO schválilo záměr pořízení 10 skříněk a 1 
stolu do hasičské zbrojnice. 
 

 - ZO souhlasilo s vyhotovením návrhu 
provozního řádu hasičské zbrojnice obecním 
úřadem ve spolupráci s hasiči. 
- ZO schválilo vyhlášení záměru prodeje    
(zaplocené) části pozemku p. č. 125/14     
v k. ú.  Domanín u Třeboně u bytového domu č. 
p. 89. 
 
- ZO pověřilo starostu obce ve spolupráci s Mgr. 
Stuchlíkovou k opravě pomníku padlých v 1. 
světové válce do výše 30 tis. Kč bez DPH. 
 
- ZO souhlasilo se zajištěním odborného 
posouzení stavebního záměru na p. č. 1612/65 
v k.ú. Domanín u Třeboně a odkládá rozhodnutí 
v dané žádosti. Současně ukládá starostovi 
jednat se stavebníkem o případné úpravě 
záměru.  
 
- ZO souhlasilo s odstraněním lampy veřejného 
osvětlení z pozemku p. č. 19/3 v k. ú. Domanín 
u Třeboně na náklady majitelky a s osazením 
nové lampy veřejného osvětlení na p. č. 1803/18 
v k. ú. Domanín u Třeboně. 
 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

                       Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 
Dokončení hasičské zbrojnice a dětského hřiště – slavnostní zahájení sobota 21. září 

Vzhledem k postupu prací na obou investicích jsme naplánovali na sobotu 21. září od 14 hodin slavnostní zahájení. 

Kromě pozvaných hostů očekáváme samozřejmě hojnou účast hasičů a spoluobčanů. Po projevech bude možné si 

zbrojnici prohlédnout, vyzkoušet herní prvky na hřišti a případně se chvíli zdržet u rautu, piva, limonády.  Všichni 

jsou srdečně zváni. 

Tlaková kanalizace Ostende   

Stavba zhotovená firmou ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. byla dokončena, převzata. Na základě žádosti obce vydal 

vodohospodářský úřad kolaudační souhlas k užívání dokončené stavby. Konečná cena včetně DPH činila 

732 213,33 Kč.  

Alarm v garáži obecního úřadu  

Pro větší ochranu majetku bylo instalováno zabezpečovací zařízení i do garáže. 

Vítání občánků pátek 20. září 

V Domaníně máme od posledního vítání před rokem 5 nových dětí. Jejich přivítání proběhne v pátek 20. září od 

17.00 hodin.  

Svatováclavská mše a Svatováclavská procházka 

Mše bude v kapličce sv. Václava sloužena v sobotu 28. září od 18 hodin a tradiční procházka v neděli 29. září od 14 

hodin. Půjdeme kolem Velkého obecního rybníka k Odměnám, sraz u budovy obecního úřadu, v případě deště se 

procházka nekoná. 

  

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

 

Myslivci instalovali nové dopravní značky 

V průběhu července jste mohli na cestě Domanín – Třeboň – Domanín zaznamenat nové dopravní značky „Pozor 

zvěř“. Umístěny jsou ve směru Třeboň – Domanín „u Michalů“, ve směru Domanín – Třeboň pak potkáte značku 

za odbočkou k ČOV. Rád bych za náš spolek poděkoval obci Domanín za zakoupení těchto značek, o povolení 

umístění a samotnou instalaci jsme se postarali my, myslivci. Značky Pozor zvěř jsou dalším z prostředků, jak 

alespoň částečně zabránit střetům se zvěří na této velmi rušné silnici. A jak předcházet srážkám vozidel s volně se 

pohybujícími zvířaty? Bohužel, žádný recept neexistuje. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při řízení vozidla a jízdu 

vždy přizpůsobit okolnostem v daném místě, obzvláště pak tam, kde je umístěna dopravní značka upozorňující na 

zvěř. V roce 2018 skončilo pod koly aut v naší honitbě 16 ks srnčí zvěře, v letošním roce evidujeme zatím 

uhynulých 8 ks. Čísla se nám i díky instalaci modrých odrazek podél cest a díky sběru spadlých jablek v podzimním 

období podařilo oproti minulým letům snížit. Děkujeme Vám, že také přispějete svou obezřetnou jízdou…  

 

                                                                                                                                   Daniel Hamr ,Za MS Pláně Domanín 
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Poslední výzva na kotlíkové dotace 
 

Během srpna zveřejnil Jihočeský kraj pravidla 3. výzvy populárních kotlíkových dotací. Pravděpodobně se jedná 

o poslední možnost tuto dotaci získat. Podmínky pro podání žádosti jsou z velké míry podobné jako v 

předchozím kole, již však nejsou podporovány kotle spalující uhlí, ani v kombinaci s biomasou.  

 

 
 

Termíny:  

Příjem žádostí bude zahájen 23. září 2019 od 6:00 hodin a příjem bude ukončen po vyčerpání alokované částky 

302 mil. Kč, nejdéle 30. prosince 2019. Výdaje mohou být uznatelné i zpětně, a to od 15. července 2015 za 

předpokladu splnění podmínek dotačního programu.  

 

Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla:  

- 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel výhradně na 

biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč; 

- 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše 

však 100 tis. Kč; 

- 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč. 

 

Další podmínky:  

- Dotace se vztahuje pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3. a 

vyšší emisní třídu.  

- U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. V 

opačném případě je tento kotel považován za kotel s ručním přikládáním.  

- Zdroj tepla musí být uveden na seznamu výrobků pro kotlíkové dotace.  

- Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat. 

- Za způsobilé výdaje jsou považovány také výdaje za stavební práce, dodávky a služby bezprostředně 

související s předmětem dotace.  

- Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva 

a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že 

nahrazovaný kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění.  
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- Dotaci nelze poskytnout na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva, na výměnu 

plynového kotle či elektrokotle, na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., ani pokud slouží k primárnímu 

vytápění rodinného domu.  

 

Mikroeenergetické opatření (jako bylo v 1. výzvě) již není nutné realizovat.  

 

Oprávnění žadatelé:  

Žadateli o dotaci mohou být pouze fyzické osoby, které vlastní nebo spoluvlastní rodinný dům určený primárně k 

bydlení. Žadatel může podnikatelskou činnost vykonávat (jako fyzická i právnická osoba) a může mít v rodinném 

domě i místo podnikání. Žádost však smí podat pouze jako fyzická osoba nepodnikající. V domě mohou být 

maximálně tři samostatné byty. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako 

objekty k rekreaci, není možná. 

 

Podání žádostí:  

Žádosti se podávají elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku s povinnými přílohami.  

Povinnými přílohami jsou:  

- Doklad pro stanovení emisní třídy stávajícího zdroje  

- Fotografie starého kotle, štítku kotle (pokud existuje) 

- Souhlas spoluvlastníků (je-li relevantní) 

 

Další informace:  

Veškeré informace jsou uvedeny na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.  

 

Dotace pro občany od obce Domanín:  

Kromě Kotlíkových dotací mohou občané s trvalým bydlištěm v obci Domanín získat příspěvek také z rozpočtu 

obce Domanín. Nová pravidla jsou platná od 1. 2. 2019. Na výměnu neekologického kotle za kotel s emisní třídou 

4 a vyšší lze získat příspěvek 20 000 Kč. Obec u kotle neřeší druh paliva ani způsob přikládání. Na pořízení 

tepelného čerpadla lze od obce získat příspěvek 25 000 Kč. Veškeré informace k obecním dotacím jsou na webu 

obce www.obec-domanin.cz => Obecní úřad => Dotace občanům.   

 

Pokud byste chtěli na jednu výměnu zdroje tepla čerpat současně Kotlíkovou dotaci i příspěvek od obce Domanín, 

tak je to možné za podmínky, že příspěvek od obce bude sloužit na krytí vlastního podílu žadatele o Kotlíkovou 

dotaci.  

 

                                                                                                                                                           Jaroslava Žemličková 

KULTURA 

 

Svatováclavský budíček  

Jak je již u nás ve vsi na Václava zvykem v sobotu 28. 9. 2019 od 6:00 hodin, Vás již tradičně probudí náš 

sbor dobrovolných hasičů spolu s kapelou Venkovanka veselou písničkou. Kapelu si poté můžete v 

odpoledních hodinách poslechnout také v Domanínské hospodě. 

                                                                                                                                        Bára Mazáková, SDH Domanín 
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Myslivecké troubení 

Dne 7.srpna se na místním koupališti uskutečnil koncert myslivecké hudby. Vystupující byli z řad účastníků letního 

kurzu trubačů, jež se každoročně koná v Chlumu u Třeboně pod vedením předních trubačů z ČR. O nebývalý 

zážitek se postaralo 90 muzikantů a téměř 150 posluchačů, což místní koupaliště dosud nezažilo. Myslivecký 

spolek Pláně Domanín tímto děkuje všem pořadatelům a dále obci Domanín za finanční příspěvek na konání této 

výjimečné akce. Pevně doufám, že tato akce v naší obci neproběhla naposledy.   

                                                                                                                                                                             Ing. Jan Bicek                                                                                           
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