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         Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Ze dne 6.10.2020  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Domanín a 
společností EUROVIA CS, a.s. Praha na akci 
„Domanín – optimalizace uličního profilu“ s 

navýšením ceny díla o 38 103,94 tis. Kč bez DPH na 
2 654 328,02 Kč bez DPH dle změnového stavebního 
rozpočtu č. 2.  
 

 

 

 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík
 

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Dokončení generálky vodojemu   

Firma Hydromont ze Židlochovic provedla od 6.10. do 5.11. 2020 nátěry nádrže a vnitřku i vnějšku dříku 

(sloupu). Poměrně složitá údržba byla provedena při vypuštěném vodojemu, nátěry uvnitř nádrže se 

nechávaly s pomocí topidel řádně vyschnout a ztvrdnout. Nádrž je nyní ve velmi dobrém stavu a měla by 

vydržet bez nových nátěrů dalších cca 20 let.  
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Průtah Domanínem II/155 – tři výrazné změny  

Další zdržení stavby již nenastalo a tak mohlo dojít po kontrole dopravním inspektorátem 16. listopadu 

ke zprovoznění silnice. Skončila tedy všechna omezení, která jsme si tady po dobu šesti měsíců zažívali. 

Do vydání kolaudačního rozhodnutí budou ještě umístěny značky „Průjezd stavbou“. Úpravy přinesly 

účastníkům provozu oproti předcházejícímu stavu tři výrazné dopravní změny: 

1) Zastávka autobusu pro výstup ve směru od Třeboně se posunula asi o 50 

m. 

2) Malá část místní komunikace napojené do hlavní křižovatky je nyní 

jednosměrkou. Pokud by se toto opatření neudělalo, musela by být 

zastávka autobusu umístěna až skoro U Srdíčka a zděná čekárna u Makšáku 

by neměla využití. Jednalo se o jednoznačný požadavek Dopravního 

inspektorátu PČR na základě platných norem. 

3) Napojené místní komunikace jsou nyní pěší zónou, kde si mohou hrát 

děti a řidiči musí jet rychlostí max. 20 km/hod.    

 

Výsadba čtyř alejí v krajině  

Od listopadu „zdobí“ náš katastr nová stromořadí, která jsou zatím 

vidět spíše díky podpůrným kůlům. Aleje jsou vysazeny podél 

vodoteče k Panenským rybníkům, podél vodoteče k Opatovickému 

rybníku, směrem k Cíglerovskému dolnímu a podél silážní jámy. Aleje 

byly hrazeny, vysazeny se souhlasy vlastníků státem – Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR za cca 400 tis. Kč. V cenách je i následná 

pětiletá údržba. Obec Domanín na akci přispěla 25 tis. Kč. Všechny 

aleje vysadila firma Ing. S. Janečka, tři aleje soutěžila obec Domanín, 

jednu k Opatovickému rybníku zadávala přímo Agentura. 

 

 

 

 

Lesní tůň v prostoru bývalého Malého  

obecního rybníka 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (stát) 

zrealizovala na své náklady terénní úpravy a 

vytvoření tůně na dně bývalého rybníka. Příští 

rok můžeme očekávat nové obyvatele, zejména 

obojživelníky. 
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Výsadba lípy u vánočního stromu  

Lípa byla vysazena podle již staršího návrhu zahradní architektky. Ta počítala s tím, že smrky pichlavé 

dříve či později uschnou nebo se stanou neperspektivními a ploše budou dominovat dvě statné lípy. 

Postupně se rozrůstá větší lípa, které jeden ze smrků částečně konkuruje, ale postupně smrk ustupuje a 

jednou přijde zřejmě jeho čas. Vánoční smrk nám snad ještě několik let vydrží, ale vedle kapličky již dva 

roky roste jedle, která se jednou stane stromem vánočním.  

 

Nový katafalk v kostelíku sv. Jiljí  

Truhlářství pana Alberta dodalo nový katafalk (stolek, skříňka 

pro vystavení rakve se zesnulou osobou). Katafalk je proveden 

z masivu, je na kolečkách a na přední a zadní straně je osazen 

křížek. Ušití látkového potahu zajistil pan A. Soukup, správce 

kostelíku.  

 

Vydávání vánočních kaprů  

Ve středu 23.12. od 14 do 16 hodin před budovou obecního úřadu se budou vydávat kapři (jako obvykle 

na každou započatou dvojici v domácnosti).  

  
Otevírací doba obecního úřadu o vánocích  

Obecní úřad bude od 28.12. do 3.1. uzavřen, v těchto dnech možno provádět pouze bezhotovostní 

platby na č.ú. 246895377/0300. Veškeré hotovostní platby je možno provést do středy 23.12. do 10 hod.   

Odečty vody  

Odečty vody budou prováděny od pondělí 21. 12.  

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

Příjmy daňové: 
 

Návrh rozpočtu 

  
položka  r. 2021 v tis. Kč 

  daň z příjmů FO 1111 1200,00 

 
daň z příjmů FOSVČ 1112 25,00 

 
daň z příjmů FO zvl.s. 1113 110,00 

 
daň z příjmů práv. os. 1121 1100,00 

 
převod DPH 1211 2600,00 

 
likvidace domovního odpadu 1340 190,00 

 
poplatky ze psů 1341 10,00 

 
rekreační poplatky  1342 320,00 

 
správní poplatky  1361 1,00 

 
daň z hazardních her 1381 20,00 

 
daň z nemovitostí 1511 430,00 

 
Daň. příjmy celkem   6006,00 

 
NI transf. ze SR 4112 80,00 

 
Dotace   80,00 



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

 

4             www.obec-domanin.cz 

pěstební činnost 1031 10,00 

pitná voda 2310 820,00 

vodní díla v zem.krajině 2341 49,60 

tělovýchovná činnost 3419 1,00 

bytové hospodářství 3612 550,00 

pohřebnictví 3632 20,00 

komunální služby 3639 2,00 

sběr a svoz dom. odpadu 3722 8,00 

využív. komunálních odpadů 3725 45,00 

činnost místní správy 6171 500,00 

obec. příjmy a fin. operací 6310 60,00 

Nedaň. příjmy celkem    2065,60 

   
Příjmy celkem   8151,60 

   Výdaje  
  

   
název paragraf Návrh rozpočtu 

    r. 2021 v tis. Kč 

pěstební činnost-lesy 1031 40,00 

prog.úspor energie 2115 120,00 

ost. zálež. pozem komun. 2219 650,00 

pitná voda 2310 1791,00 

odvád. a čist. odp. vod 2321 288,00 

vodní díla 2341 50,00 

činnosti knihovnické 3314 10,00 

obnova kult. památek 3326 150,00 

záležitosti kultury 3399 50,00 

tělovýchovná činnost 3419 150,00 

využ.volného času dětí 3421 30,00 

bytové hospodářství 3612 259,00 

veřejné osvětlení 3631 325,00 

pohřebnictví 3632 275,00 

územní plánování 3635 50,00 

komunální služby 3639 50,00 

sběr a svoz PDO 3722 480,00 

protipov. opatř. 3744 30,00 

péče o vzhled obcí a VZ 3745 385,00 

krizová opatření 5213 30,00 

PO-dobrovolná část 5512 142,00 

zastupitelstvo obce  6112 750,00 

činnost místní správy  6171 1500,00 

služby peněžních ústavů 6310 6,00 

ostatní finanční operace 6399 300,00 

Výdaje celkem    7911,00 
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Rozpočet obce je přebytkový. 

  

 
Přebytek je ve výši 240,6 tis. Kč 

  

 

 

 

 

          v tisících Kč 

 
Daňové příjmy 2021 

 
6 006,00 Kč 

 
Nedaňové příjmy 2021 

 
2 065,60 Kč 

 
Dotace 2021 

 
80,00 Kč 

 
Běžné výdaje 2021 

 
7 211,00 Kč 

 
Kapitálové výdaje 2021 

 
700,00 Kč 

 

Příloha návrhu rozpočtu obce na rok 2021 – komentář  
 

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl připraven obecním úřadem (starosta, místostarosta a účetní) na základě 

hospodaření minulých let a s ohledem na stanovené priority pro další období, na probíhající akce a poslán 

finančnímu výboru k připomínkování. Projednání a schvalování rozpočtu zastupitelstvem obce je plánováno na 

schůzi dne 15. prosince 2020.  
 
 

Příjmová část 

 V příjmové části se návrh odvíjí od vývoje příjmů minulých let a od příjmů letošního roku do 31. 10. 2020. Oproti 

schválenému rozpočtu 2020 se u daňových příjmů pro rok 2021 se počítá s jejich stagnací, popř. mírným 

propadem cca 5-7%. V celkovém objemu příjmů se může jednat o propad cca 4%, neboť celková výše nedaňových 

příjmů se v roce 2020 mírně zvýšila a podobnou výši lze očekávat i v roce 2021. V příjmové části rozpočtu 

„Dotace“ je pouze opakující se dotace na činnost místní správy, neboť probíhající dotovaná akce by měla být 

s dotujícím orgánem vypořádána do konce roku 2020 a další dotace, které očekáváme v roce 2021, nemají vydáno 

příslušné rozhodnutí nebo není uzavřena s dotujícím příslušná smlouva.  
 

Celková výše očekávaných příjmů je 8,151 mil. Kč.  
 

 
Výdajová část 

Ve výdajové části rozpočtu není počítáno s další rozsáhlou stavební investiční činností, jakou jsme zažili v roce 

2020, ale prostředky na přípravu dalších projektů, na úsilí o souhlasy vlastníků, o vydání stavebních povolení a 

získání dotací, jsou do výdajů zaneseny.  
 

Návrhy u většiny dalších položek kopírují vývoj výdajů minulých let a poskytují prostor pro opravy, údržbu, drobné 

nákupy a akce. V oblasti údržby nás bude čekat v roce 2021 zejména přeizolování podzemní akumulační nádrže 

v úpravně vody, pravděpodobně se nevyhneme výměně dalších poruchových úseků vodovodního potrubí. Dále 

počítáme s doupravením prostoru sportovního areálu na základě provozních zkušeností (parkoviště, schody 

k dětskému hřišti, mlatové plochy, případně dosadba zeleně). Kapacita by se měla najít také na realizaci úprav a 

rozsáhlejší údržby hřbitova.  

 

Investice a rozsáhlejší opravy, údržba se budou připravovat na základě rozhodnutí zastupitelstva obce v průběhu 

roku 2021 (studie, projekt, rozpočet akce, možnosti dotací, výběrová řízení, termín realizace apod.) a realizovat po 

schválení rozpočtové změny zastupitelstvem, bude-li taková změna nutná.   

 

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 7,911 mil. Kč. 

 

Rozpočet je navržen jako přebytkový, plánované příjmy převyšují plánované výdaje o 240 600 Kč.  

 

                                                   Ing. Martin Kolík, starosta obce 
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Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně sil, zdraví a 

úspěchů v roce 2021. 

                                                   Zastupitelstvo obce a redakční rada Zpravodaje 
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