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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 26.5.2020
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo

s celoročním hospodařením obce Domanín za
rok 2019 bez výhrad a schválilo účetní závěrku
obce Domanín za rok 2019.
- ZO souhlasilo se směnou části pozemku p. č.
1803/22 v k. ú Domanín u Třeboně, kterou má
zaplocenu majitel p. č. 28, ve vlastnictví obce
Domanín za část p. č. 28 v k. ú. Domanín u Třeboně,
která tvoří součást veřejného prostranství, přičemž
doplatek vlastníka pozemku p. č. 28 za rozdíl mezi

výměrami pozemku bude činit 150 Kč/m2. Přesná
výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
který hradí vlastník p. č. 28. Obec Domanín hradí
náklady spojené s vyhotovením smlouvy směnné a
zápisem do katastru nemovitostí.
- ZO souhlasilo s úpravou cesty kolem oplocení
vodojemu a s opravou účelových prašných cest
v těchto prioritách: 1. cesta k ČOV, 2. sjezd ze silnice
na Spolí na cestu k Jalovcovému rybníku, 3. cesta od
ČOV k Panenským rybníkům.

Ze dne 23.6.2020
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo
s uzavřením smlouvy o vykonání přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 s auditorskou firmou
Ing. Jiří Tinka, Branná.

- ZO souhlasilo s vyhotovením a osazením soch
„Plačící matka“ a „Voják“ na pomník.

- ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2020 č. SDO/OREG/391/20
mezi Jihočeským krajem a obcí Domanín na akci
„Revitalizace parku u pomníku Domanín“ a
souhlasilo s rozpočtovým opatřením na zajištění
spolufinancování akce obcí.

- ZO souhlasilo s prodloužením vodovodu a
s přesunem nadzemního hydrantu ve sportovním
areálu k víceúčelovému hřišti do výše 100 tis. Kč bez
DPH.

- ZO schválilo text výzvy k podání cenové nabídky,
text smlouvy o dílo a souhlasí s oslovením 3 a více
firem na akci „Revitalizace parku u pomníku
Domanín“.
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- ZO souhlasilo s opravou povrchu cyklostezky
k rybníku Nový do výše 100 tis. Kč bez DPH.

- ZO schválilo zařazení území obce do území
působnosti Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s.
na programové období 2021 – 2027.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

1

DOMANÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Prořezávka topolové aleje
Vzhledem ke zvýšenému pohybu dětí v blízkosti sportovního areálu jsme nechali provést vyčištění přední
části aleje od suchých a nebezpečných stromů. Práce provedli pan Pudil a pan Mejta.
Oprava kanalizace západ
Stávající kanalizace z betonových trubek byla ve velmi špatném stavu, místy svalená. Došlo k celkové
výměně potrubí za plastové v délce 113 m. Práce firma JIPAMA Hrachoviště, s.r.o. dokončila v polovině
května.
Výměna potrubí a uzávěrů ve vodárně
Firma Petr Rozboud provedla během května výměnu potrubí a 11ti uzávěrů v sekci filtrů ve vodárně.
Staré potrubí a ventily sloužily přes 40 let. Poměrně rozsáhlá a náročná oprava se obešla bez odstávky
zásobování vodou. Následovat bude přepojení na nově připravené filtry a doplnění vápence do
odpojených filtrů.
Sběrový den
Na druhý pokus se povedl ke konci května zorganizovat tradiční sběrový den. Tentokrát se odvezlo
celkem 6 kontejnerů odpadu, z toho 4 na velkoobjemový odpad a 2 na ostatní odpad.
Koncert v kapličce
V úterý 28.7.2020 od 21 hodin Bárny a Dobro – vstupenky na www.okolotrebone.cz.
Parkování u koupaliště
Na ploše pro parkování jsme osadili značku parkování s dodatkovou tabulkou jen na povolení OÚ
Domanín. Byla to reakce na opakující se obytná auta, která zde nocovala. Není problém, když se tam
někdo přijede vykoupat, projít, posedět pod pergolou, zachytat na lístek, na několik hodin odpočinout.
Obecní úřad ale nikomu nepovoloval ani nepovoluje u rybníka kempování.
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