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         Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

Ze dne 18.8.2020  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo dodatek 
č.1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Domanín a EUROVIÍ 
CS, a.s. na akci „Domanín – optimalizace uličního 
profilu“s navýšením ceny díla o 135 490,54 Kč bez 
DPH na 2 616 224,08 Kč bez DPH dle změnového 
stavebního rozpočtu a s prodlouženým termínem 
pro předání a převzetí dokončeného díla do 177 
kalendářních dnů od převzetí staveniště 
zhotovitelem, a to na základě aktualizovaného 
harmonogramu prací. Toto usnesení nahrazuje 
usnesení č. 3/22/2020 ze dne 23.7.2020.  
 

- ZO na základě doporučení hodnotící komise 
souhlasilo s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy 
Ing. Marek Valenta na dodavatele veřejné zakázky 
„Revitalizace parku u pomníku Domanín“ za cenu 
1 089 538,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo na 
realizaci akce.  
 

 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík

 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Kompenzace státu za propad v rozpočtu obce  

Obcím a městům stát vyplatil jednorázový nenávratný příspěvek, v případě Domanína ve výši 1 250 Kč 

na obyvatele, tj. 487 500 Kč. Tím byla částečně kompenzována ztráta vyvolaná koronavirovými 

opatřeními s dopady do obecních rozpočtů. 

Výsadba stromů od hlavní silnice k Panenským a Zieglerovským rybníkům a u silážní jámy   

Obec uzavřela s Agenturou ochrany přírody a krajiny Dohodu, na základě níž obec obdrží finance od 

státu na výsadbu celkem 101 stromů na obecních pozemcích. Výsadba v souladu s Dohodou má být 

dokončena během listopadu tohoto roku.  

Kdy už se otevře průjezd Domanínem? 

Nejčastější otázka, kterou na úřadě dostáváme. Problémy se vyskytly na stavebních objektech 

budovaných a financovaných krajem. Stavební práce na výměně aktivní zóny silnice byly zastaveny dne 

16. 7. 2020. Bylo zjištěno, že navrhovaný způsob výměny aktivní zóny nefunguje. Rozsah sanací byl 

Z Á Ř Í  2 0 2 0    Č Í S L O  1 6 0  

   Z D A R M A  

 

D O M A N Í N S K Ý                                          

           Z P R A V O D A J  



D O M A N Í N S K Ý  Z P R A V O D A J  

 

2             www.obec-domanin.cz 

výrazně zvětšen o cca 40%. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou finanční částku (vícepráce cca 1,8 mil. 

Kč) nad rámec smluvního rozpočtu, bylo nutné její odsouhlasení v příslušných orgánech Jihočeského 

kraje. Rada Jihočeského kraje schválila 17.8. dodatek smlouvy o dílo se zvýšeným rozpočtem a 

prodlouženým termínem pro dokončení o 57 dní (začátek listopadu). Stavební firma na základě dodatku 

smlouvy pokračuje ve stavbě.  

Revitalizace parku u pomníku - přípravy 

Park u pomníku je jednou z nejcennějších veřejných ploch v obci a máme snahu ji co nejvíce vylepšit. Ke 

konci minulého roku Zastupitelstvo obce Domanín rozhodlo zadat studii úprav parku a požádat o dotaci 

z Programu obnovy venkova JčK (na realizaci kraj uvolnil 270 tis. Kč).  

Projekční firma A-SPEKTRUM s.r.o., Rudolfov nabídla koncepční řešení, které navazovalo na územní plán 

obce či dopravní studii návsi. V popisu řešení zaujalo a líbilo se: „Park je v současné době hodnocen jako 

nevyhovující funkčně i esteticky. Oživením parku se zlepší tvář celého návesního prostoru a zlepší 

hodnocení nejen centra obce, ale celé místní komunity. Park bude sloužit nejen pro místní obyvatele, ale i 

pro návštěvníky obce a turisty. Bude příjemným místem setkávání nejen pro dospělé, ale i pro děti a 

seniory. Přírodní prvky budou působit motivačně pro obyvatele obce. Celková koncepce je založena na 

zpřístupnění trávníkových ploch, otevření průhledů na náves a vodu a na změně charakteru zeleně. 

Důležitým okrasným prvkem budou trvalkové záhony, jejichž druhová skladba bude odpovídat 

venkovskému prostředí. Také druhová skladba dřevin bude respektovat jihočeský venkovský prostor - 

konifery na náves nepatří.“   

Studie úprav dostala zelenou od AOPK ČR, Správy CHKO Třeboňsko a stavební úřad vydal územní 

souhlas. Při přípravě výběrového řízení na zhotovitele úprav parku kalkulant spočítal vyšší 

předpokládanou cenu, a proto jsme podali žádost o další dotaci ve výši přes 400 tis. Kč na část úprav, 

tentokrát z Programu rozvoje venkova (Min. zemědělství ČR).  Budeme-li úspěšní, pak obec uhradí cca 

40%, dotace z POV a PRV bude celkem cca 60%.  

 Ze čtyř oslovených firem k podání cenové nabídky podaly nabídky dvě firmy. Cenově výhodnější byla 

nabídka firmy Ing. Marek Valenta z Domanína za cenu 1 089 538,- Kč bez DPH. Práce budou probíhat od 

září do listopadu.  

Pokud bude mít někdo zájem zdarma o vykopané buksusy (k přesazení jsou vhodné jen ty menší) či 

smrky sivý, pak se ozvěte na OÚ do 5.9.  

Jaké úpravy nás zejména čekají?  

- současná cestička s keříky bude nahrazena diagonálními cestičkami, povrch mlatový, částečně 

kamenná dlažba 

- uprostřed parku bude posezení s lavičkami 

- u vstupů do parku výsadba trvalek 

- u rybníka bude kolostav s herním posezením 

- směrem od parkoviště trámová sedací souprava  
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- za pomníkem bude provedena výsadba keřů a pomník s prostřední částí bude nasvícen jemným 

doplňkovým parkovým osvětlením 

- pro základní představu úprav pomůže souhrnná situace návrhu úprav – viz obrázek na následující 

straně 

                       Informace připravil: Ing. Martin Kolík, starosta obce 
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Dočká se Domanín pěkné návsi?  

Možná sami cítíte, že domanínská náves by si po letech zasloužila lepší vzhled. V současné době jí 

dominují asfaltové „lány“ a halabala zaparkovaná auta. Ponurý parčík ohraničený živým plotem 

zrovna nevybízí k posezení a setkávání... Už se však můžeme těšit... Obec podniká první krok 

k zatraktivnění návsi. Revitalizace parku u pomníku padlých mezi dolním parkovištěm a návesním 

rybníkem je na spadnutí, dodavatel díla byl již vybrán... 

V říjnu loňského roku dal pan starosta první impulz k úpravě návsi – zastupitelům zaslal vlastní návrh 

jejího „zmalebnění“ v podobě dřevěného mola se stromem uprostřed betonového návesního rybníku. 

Zastupitelé pana starostu přesvědčili, že to není zrovna nejlepší nápad, a to jak z estetického hlediska, 

tak z hlediska požárního využití nádrže. Nakonec se došlo ke shodě, že na tak významný úkol, který bude 

určovat budoucí vzhled centra obce, bude lepší oslovit odborníky, kteří zpracují studii revitalizace.  

Starosta oslovil zkušenou firmu Ing. arch. Kováře z Rudolfova A-SPEKTRUM s.r.o. S architekty jsme se na 

listopadovém jednání zastupitelstva obce (dále také „ZO“) domluvili, že kvůli velkému rozsahu rozdělí 

revitalizaci návsi do několik etap.  

První etapu – revitalizaci parčíku mezi dolním parkovištěm a návesním rybníkem – nám architekti 

představili letos v dubnu. Gró návrhu bylo skutečně velmi zdařilé. Měly by být odstraněny veškeré živé 

ploty uzavírající parčík do jakéhosi pomyslného „tunelu“. Dřeviny, které se do parčíku nehodí, zejména 

jehličnany, navrhli architekti ke kácení. Současné listnaté stromy doplnili vhodnějšími dřevinami – keři či 

okrasnými jabloněmi, které jsou proměnlivé a nádherné po celý rok. Systém cest navrhli zcela jiný. 

Současná betonová cesta, která vede od parkoviště k pomníku, bude zrušena a nahradí ji přírodní 

mlatové cesty, které umožní vstup do parku ze všech čtyř rohů. Střední část s pomníkem bude osvětlena. 

Park budou lemovat záhony trvalek ve venkovském stylu. Architekti pamatovali i na místa pro posezení a 

relaxaci.  

Největší rozpaky budil pouze návrh až příliš dominantní pergoly s infopanelem, kašnou, dobíjecí stanicí a 

fotovoltaickými panely. Dle pana architekta se o altánu mluvilo od začátku... Ovšem ne na jednání ZO – 

v předchozích zápisech z jednání ZO o altánu či o pergole žádná zmínka není... Po konstruktivní debatě 

zastupitelů a architektů se došlo k závěru, že pergola bude z návrhu odstraněna.  
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Návrh revitalizace parku na návsi  
 

 

 

 

 

V současné době je již akce povolena stavebním úřadem. Bylo realizováno výběrové řízení, v rámci 

kterého byl vybrán zhotovitel Ing. Marek Valenta. Nabídl nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1.318.341 Kč 

vč. DPH. V obci už realizoval např. parčík v dolní křižovatce. Cena za revitalizaci parku se může zdá 

vysoká, přesto věřím, že za to naše náves stojí a potřebuje to. Přece jen se jedná o jedno 

z nejfrekventovanějších míst, které plní společenskou a reprezentativní funkci. Na spolufinancování 

akce získala obec dotaci z Programu obnovy venkova a o další finanční prostředky má požádáno na 

Místní akční skupině v rámci Programu rozvoje venkova. Revitalizace parku proběhne letos na podzim 

(září až listopad).  

 

Jaroslava Žemličková 
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KULTURA 

 

Kdo je vlastně skřítek Domanínek?  

Skřítek Domanínek patří mezi lesní skřítky, ale lidí se moc nebojí. Je to skřítek v nejlepších letech. Narodil se před 653 

lety u nás v Domaníně, ale 453 let žil u Novohradských hor se svou skřítčí láskou Presdemondou. Jak to tak ale bývá, 

Presdemonda se po čase zakoukala do jiného – skřítka Kroltíka. A bylo po lásce. A tak se skřítek Domanínek vrátil zpátky 

do Domanína. Bydlí v lese blízko naší studánky. Jeho domeček ale nehledejte. Má ho dobře schovaný.  

A jak skřítek Domanínek vypadá? Je to roztomilý skřítek menší postavy, na hlavě má rozcuchané vlasy a čepici s dlouhým 

cípem. Ale jedna maličkost ho odlišuje od ostatních skřítků. Jedno ucho mu narostlo větší! Má moc rád děti, ale nemá rád 

zlé skřítky a lidi, kteří odhazují v lese odpadky. Také si nerad čistí zuby. Ale z toho si, děti, příklad neberte! Nejvíce mu 

chutnají houby a párky v rohlíku.  

A protože žije sám, tak se občas dost nudí. A tak si říkal, že když neměly kvůli koronaviru domanínské děti Dětský den 

v červnu, uspořádá ho v září. (S přípravami mu trochu píchli hasiči a domanínské maminky. ;-)) 

A jestli jste, děti, na Domanínka zvědavé, tak přijďte 6. září ve tři hodiny odpoledne do domanínského sportovního areálu. 

Domanínek už se na Vás těší! 

Jaroslava Žemličková 
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Za bezpečnost dětí na Dětském dni zodpovídají jejich rodiče.  
Akce se koná pouze v případě příznivého počasí.  

Sbor dobrovolných hasičů Domanín 
ve spolupráci s domanínskými maminkami 

 Vás zve na  

  Kdy: neděle 6. září 2020, od 15 hodin 

  Kde: sportovní areál u myslivny 
 

Děti se mohou těšit na spoustu zábavy (stanoviště, kde si 

vyzkouší svoji zručnost, pohádkový kvíz), spoustu odměn a 

spoustu palačinek.  
 

DDěěttsskkýý  ddeenn  
ssee  sskkřřííttkkeemm  DDoommaanníínnkkeemm 

mailto:zpravodaj@obec-domanin.cz

