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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 8.9.2015
- Pan Pavel Michal a pan Karel Soukup vystoupili
z redakční rady Domanínského zpravodaje.
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo
rozpočtové změny č. 8. Ve výdajové části se zejména
navyšovalo na „opravu místních komunikací“ o
51 000,- Kč (letní oprava chodníků a děr na návsi a
na cestě na hřbitov – asfaltování). V této konkrétní
položce nebylo původně při schvalování rozpočtu
2015 počítáno s žádným výdajem.
- ZO nesouhlasilo s prodejem části obecního
pozemku p.č. 140/2. Pozemek je veřejnou zelení.
- ZO schválilo smlouvu se SFŽP ČR o poskytnutí
podpory - Kompostování v Domaníně.
- ZO schválilo uložení prostředků z končícího
termínovaného vkladu na dva nové u téže banky
J&T Banka (2,0 mil. Kč na 1 rok s úrokem 1,4% a 2,1
mil. Kč na 2 roky s úrokem 1,8%).
- ZO schválilo dohody provozně souvisejících
vodovodů a kanalizací s městem Třeboň. Mj.
dohody garantují dodávku vody do Branné a
odvádění a čištění splašků z Vrchů na ČOV Gigant.
- ZO souhlasilo s poskytnutím příspěvku SDH
Domanín na akci „Putování za Černou paní“ ve výši
5 000,- Kč.

- ZO schválilo uhrazení faktury ve výši 23 182,- Kč
včetně DPH za opravu cesty k Obecnímu rybníku
firmou JIPAMA s.r.o., Hrachoviště.
- ZO schválilo smlouvu o výpůjčce s firmou EKO KOM,
a.s. Praha – bezúplatné zapůjčení 4 kontejnerů na
tříděný odpad.
- ZO schválilo rozšíření pojistné smlouvy o
odpovědnost zastupitelů a starosty (o 1 400,Kč/rok). Při výkonu veřejné funkce může dojít ke
škodám a k povinnosti škody obci uhradit. Krytí škod
pojišťovnou se netýká např. ztráty svěřeného
majetku, schodků apod.
- ZO souhlasí s opravou havarijního stavu vodovodu
od obecního hostince k zásobnímu řadu.
- ZO uložilo starostovi zjistit realizovatelnost záměru
a celkovou výši nákladů na obnovu Obecního
malého rybníka (desítky let nefunkční).
- ZO, na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní a
po vyhotovení geometrického plánu na oddělení
pozemku potřebného pro realizaci úpravy hlavní
křižovatky a chodníku, souhlasilo s koupí 46 m2
(části st.3/1, p.č.1820, 60/3, 60/1).

Martin Kolík
www.domanin.cz
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Dne 6. 10. 2015 od 16.00 hodin do 18.00 hodin budou před obecním úřadem vystaveny vyřazené knihy z místní
knihovny, které si budou moci občané zdarma rozebrat.
- Městský úřad Trhové Sviny prodlužuje do 9. 10. 2015 úplnou uzavírku silnice II/155 v obci Petrovice.

Svozový den
V sobotu 17. října od 8.00 do 13.30 hodin budou na návsi u telefonní budky přistaveny kontejnery na
velkoobjemový a nebezpečný odpad. Obec nezajišťuje občanům přímo ze vsi odvoz ke kontejnerům. Vršským a
občanům z lokality Ostende bude zajištěn odvoz, pokud odpad přistaví před vjezd do svého domu do 11 hodin. Po
celou dobu vykládání odpadu do kontejnerů bude obcí dohlíženo na správnost třídění odpadu. Svozový den není
určen pro svoz stavební suti, trávy, větví, běžného komunálního odpadu odkládaného do popelnic a dále odpadu,
který se dá běžně třídit (plasty, papír, sklo).
Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie, léčiva, chladničky, pneumatiky
apod.
Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce apod.

Štěpkování větví
V sobotu 24. října od 14.00 hodin mohou předem objednaní zájemci využít
obecní benzínový štěpkovač s obsluhou. Služba je zdarma. Vhodné zejména
pro občany, pro něž je odvoz větví Na Vejhon problematický. Větve je nutné
připravit na dobře přístupném místě. Maximální síla větví je 7 cm. V případě
deštivého počasí se štěpkování odsouvá o týden.

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Šipky
V Domanínské hospodě vzniklo družstvo ligové soutěže s názvem Domanínské slonoviny. Jejich první utkání dne
20.9.2015 proti družstvu Kocouři Mladošovice s výsledkem 2:16 bylo velice příznivé pro hráče, sice bez vítězství,
ale soupeři to neměli snadné . Další utkání se bude konat na domácí půdě 11.10.2015 v 16 hodin proti SK Nové
Hrady, všichni šipkaři a podpora je vítaná.
Renata Brabcová

KULTURA
Putování za Černou paní
Sbor dobrovolných hasičů Domanín pořádá tradiční Putování za Černou paní, které se bude konat 3. října 2015.
Sraz je v 19 hodin u kapličky na návsi. Děti si vezmou s sebou baterku, sáček na kamínky a vhodné obutí.
Akce je určena pro děti do 13 let. Vstup pro přespolní děti je 50,- Kč nebo věcný dar v podobě cukrovinek,
pastelek apod.
SDH Domanín
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