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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 11.8.2015   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo 

rozpočtové změny č. 7. Ve výdajové části se zejména 

navyšovalo na „péči o vzhled obce a veřejnou zeleň“. 

- ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru. Ten 

při své kontrole neshledal nedostatky v průběhu 

zadání výběrového řízení a průběhu výběrového 

řízení na dodavatele „Víceúčelového hřiště 

Domanín“.  

- ZO na základě doporučení výběrové komise 

schválilo nabídku firmy ELKOPLAST CZ s.r.o. Zlín na 

dodávku kompostérů a štěpkovače a pověřilo 

starostu podpisem kupní smlouvy. Dále ZO pověřilo 

starostu podpisem smlouvy o dílo s RNDr. 

Dosoudilovou, která zpracovala projekt a zajišťuje 

příslušnou administrativu.   

- ZO souhlasilo s dovybavením hřiště sítěmi, 

brankami apod. dle nabídky fy Sportovní podlahy 

Zlín v celkové hodnotě 53 548,- Kč s DPH.  

 

- ZO schválilo „Provozní řád víceúčelového hřiště 

Domanín“, ceník rezervací a ustanovilo správcem 

pana Jaroslava Hanzala.  

- ZO vzalo na vědomí probíhající jednání a odkládá 

Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

a kanalizací. Dohody musí být uzavřeny v souladu se 

zákonem o vodovodech a kanalizacích. Týkají se 

našeho vodovodního systému a zásobního řadu 

včetně rozvodů v Branné a dále kanalizace na 

Vrchách, která odvádí splašky do kanalizace 

v Třeboni.   

- ZO souhlasí s koupí pozemků p.č. 61/1 o výměře 

180 m2, p.č.1803/25 o výměře 94 m2 a dále 

s budoucí koupí částí pozemků o celkové výměře cca 

46 m2 potřebných pro realizaci záměru 

„Optimalizace uličního profilu“.   

- ZO neschválilo úpravu pravidel pro vydávání 

Domanínského zpravodaje.  

  

Martin Kolík 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 
 

- Probíhají další „drobné“ práce s cílem zlepšit vzhled a fungování obce. Sběrná místa na tříděný odpad byla 
doplněna o malou nádobu na sklo, odstraněna byla černá skládka trávy na Vrchách, odvezen byl nepořádek 
(navážka) za obecní hospodou.  

 - Druhá dodávka kompostérů je smluvně zajištěna do 31. 10. 2015. 
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- Koncem srpna byl z důvodu čerpání dovolených omezen provoz obecního úřadu, děkujeme za pochopení.  

Beseda – optimalizace uličního profilu 

V úterý 18. 8. proběhla v obecní hospodě beseda týkající se připravované optimalizace. Akce je připravována ve 

spolupráci s krajem již od roku 2012 a její realizace je na dobré cestě. Autor projektu Ing. Tomáš Otepka seznámil 

občany s historií celého projektu, popsal technickou specifikaci stavby a také specifika jednotlivých křižovatek, 

které občany nejvíce zajímaly. Informoval o postupu stavebních prací a harmonogramu, podle kterého by se 

v případě realizace postupovalo. Beseda trvala něco málo přes hodinu, během níž projektant také zodpovídal 

dotazy a připomínky, které mu občané pokládaly. 

Věříme, že beseda osvětlila důvody a význam připravované stavební akce. 

                  Lucie Milfaitová 

 

V minulém vydání jsme chtěli poděkovat všem občanům za to, že se nepodílí na černých skládkách odpadů ze 

zahrad. Tak, jak to v naší vesnici často vypadalo, jsme dokumentovali fotografiemi skládek z Vrchů, které bohužel 

po vytištění neodpovídaly tomu, jak bychom si sami představovali. Omlouvám se svým jménem našim čtenářům 

za kvalitu zmíněných fotografií. Učinili jsme ve spolupráci s tiskárnou takové kroky, aby zveřejňované fotografie 

byly v rámci černobílého tisku dostatečně čitelné. Věřím, že nám i nadále zachováte svou přízeň.  

Lucie Milfaitová 

 

 

 

¨ 
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Domanínské děti vkročily do nového školního roku na chůdách  

Předposlední srpnovou neděli se v novém sportovním areálu konala již tradiční akce Loučení s létem. Organizátoři 

objednali krásné počasí a nafoukli vedle hřiště velké překvapení - skákací hrad, na kterém se děti opravdu 

vyřádily. Kromě toho si mohly zahrát míčové hry, vyzkoušet chůzi na chůdách či najít poklad detektorem kovů. 

Domů odcházely plné dojmů a s bříšky plnými sladkostí. Organizátorům patří od malých návštěvníků velké 

poděkování.  

Text: Jaroslava Žemličková 

Foto: Lucie Milfaitová 

Ahoj děti,  

dva měsíce prázdnin utekly jako voda a začíná nový školní rok. 

Jistě už se těšíte na své spolužáky a paní učitelku, kterým budete o 

svých zážitcích z prázdnin vyprávět.  

Přejeme všem školákům a školačkám úspěšný školní rok   
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Otevření víceúčelového hřiště 

Víceúčelové hřiště bylo v posledních letech velmi často diskutovaným tématem a nyní již můžeme říci, že se po tak 

dlouhém snažení Domanín svého víceúčelového hřiště dočkal. Zásluha patří všem, kteří celé akci v průběhu let 

svůj čas věnovali. Slavnostně bylo víceúčelové hřiště otevřeno v sobotu 15. 8. 2015 v 16 hodin. Na nový sportovní 

objekt se přišla podívat spousta domanínských občanů a také turistů, kteří se o otevření doslechli. Po krátkém 

proslovu starosty Ing. Kolíka, bylo otevření zpečetěno přestřižením pásky a prvním výkopem míče. Pak už si mohli 

hřiště vyzkoušet všichni přítomní, kteří měli chuť si zasportovat. Několik nadšenců si zahrálo nohejbal, jiní 

vyzkoušeli útoky na branku. Přestože teploměr ukazoval hodnoty přes třicet stupňů, sportovci byli na hřišti až do 

večerních hodin. 

Provoz hřiště je podrobně popsán v Provozním řádu, který visí u vstupu na hřiště a na webových stránkách obce, 

přesto několik nejdůležitějších informací: 

Provozní doba Červenec – srpen 
Ostatní měsíce v roce 

mimo provozní dobu po domluvě se správcem 

Pondělí – pátek:  9:00 – 21:00 hodin  13:00 – do setmění max. 21:00 hodin 

Sobota – neděle:  9:00 – 21:00 hodin  9:00 – do setmění max. 21:00 hodin 

 

- Vstup na hřiště je zdarma. 

- Hřiště je možné rezervovat na konkrétní čas po dohodě se správcem (vyčleněné časy jsou 

v provozním řádu). Rezervace je zpoplatněna 100,- Kč/hodina za hřiště. 

- Správcem hřiště je pan Hanzal (telefonní číslo je uvedeno v provozním řádu). 
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- Sportovní zázemí pro: nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, basketbal, florbal, házená a ostatní míčové hry. 

- Na hřiště je zakázán vstup ve špinavé obuvi, obuvi s hroty, jízda na kole aj. prostředcích, se zvířaty (ostatní 

v provozním řádu). 

- V případě, že budete svědky poškozování vybavení či nevhodného chování na hřišti, neprodleně kontaktujte 

správce nebo obecní úřad 725 108 828. Vzniklá škoda bude vymáhána na tom, kdo ji způsobil. 

Nyní už nezbývá než si v Domaníně 

přát spoustu malých i velkých 

sportovců, kterým bude hřiště dlouho 

a plnohodnotně sloužit.   

SPORTU ZDAR ! 

Více fotografií naleznete na 

www.facebook.com/ObecDomanin 

Lucie Milfaitová 

 

KULTURA 

Svatováclavský budíček 

V sobotu 26. září Vás tradičně veselou písničkou probudí sbor dobrovolných 

hasičů Domanín spolu s kapelou Venkovanka. Kapelu si můžete 

v odpoledních hodinách poslechnout také v Jihočeské hospůdce. 

                                                                                                 SDH Domanín 

 

Pouťová zábava 

 

 

 

 

 

 

                               Jihočeská hospůdka 
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