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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 19.1.2016

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) vzalo na
vědomí rozpočtové změny č. 12 a 13/2015
(přesuny v rámci položek a paragrafů).
- ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru,
který se věnoval zejména výběru lázeňského a
rekreačního poplatku.
- ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru,
který
se
věnoval
zejména
zacházení
s audiozáznamem z jednání zastupitelstva.
- ZO souhlasilo s úhradou faktury za provedené
opravy na úpravně vody firmě Zámečnictví
Rozboud.
- ZO souhlasilo se zadáním projektové
dokumentace pro stavební povolení na rozšíření
vodovodu a kanalizace v SZ části obce o cca 50 m.
- Zastupitelstvo obce zvážilo priority obce ve
vztahu k možnostem čerpání evropských, státních
a krajských dotací a přijalo toto usnesení: „ZO
souhlasí s vyhotovením projektových dokumentací
na úpravu návsi, novou kmenovou stoku
(kanalizaci) od sportovního areálu k ČOV, na
ovocnou alej k Hůrkám a dále souhlasí
s prověřením možnosti změny stavebního
povolení na výstavbu klubovny – změna na
hasičárnu. Zastupitelstvo obce dále pověřuje
www.domanin.cz

starostu přípravou realizace cyklostezky na
Třeboň. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
vyhotovit kalkulaci na zateplení bytového domu
č. p. 92.“
- ZO souhlasilo s dokončením parkoviště
sportovního areálu firmou JIPAMA s.r.o.
Hrachoviště do stavu potřebného pro dočasné
užívání příjezdové cesty a parkovacích ploch.
- ZO schválilo ceník pro podnikatele využívající
systém obce k nakládání s komunálním odpadem
pro rok 2016 – oproti roku 2015 zůstávají stejné
ceny (malá nádoba 110 l, resp. 120 l – 550,Kč/rok, sezónní - 300,- Kč).
- ZO souhlasilo s vyhotovením projektové
dokumentace pro stavební povolení na úpravu
obecní silnice na hřbitov (rozšíření křižovatky,
výstavba výhyben).
- ZO rozhodlo neposkytnout příspěvek ústavu
Metha, z. ú. z Jindřichova Hradce na realizaci
protidrogové politiky.
- ZO souhlasilo s vyhlášením záměru pronájmu
vrchlíku
vodojemu
na
provozování
telekomunikačního zařízení.
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- ZO schválilo smlouvu s firmou GARANTA CZ a.s.
Č. Budějovice na zpracování žádosti o podporu na
dětské hřiště.

poskytnutí dotace na realizaci Územního plánu
Domanín – ve výši 190 575,- Kč (50 %
z uznatelných nákladů).

- ZO schválilo smlouvu s Jihočeským krajem o

Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Rozvoz kompostérů ukončen: S blížícím se termínem pro závěrečné vyhodnocení a zdokladování akce byl
proveden rozvoz dalších cca třiceti kompostérů. Připomínáme, že kompostéry je nutno nechat pracovat na
pozemku uvedeném ve smlouvě po dobu pěti let, pak se stávají Vaším majetkem.

Dětské hřiště Domanín – vyhodnocení ankety pro děti do 10 let
Po vybudování potřebného víceúčelového hřiště v roce 2015 se obec Domanín rozhodla v rámci akce
Sportovně rekreační areál Domanín přistoupit k přípravě a realizaci dětského hřiště. Došlo k jednání obce
s rodiči dětí a k definování základních požadavků, představ na oživení částečně připravené plochy pro
umístění herních prvků. V návaznosti na diskuse s rodiči byl stanoven okruh možných herních prvků, a ten byl
zapracován do dětské ankety.
Děti měly možnost z nabídky 11 herních prvků vybrat maximálně 3. Považovali jsme takto stanovený počet za
účelný i pro děti výchovný. Vymezený prostor pro hřiště neumožňuje větší počet atrakcí a obec má možnost
poskytnout jen omezené množství finančních prostředků.
Z rozdaných 30-ti anketních lístků se jich vrátil plný počet, z toho jeden je neplatný (bylo označeno 7 atrakcí a
nelze z něho stanovit jasné preference). Nejvíce si děti přejí lanovku (18 dětí z 29), dále velkou houpačku
(15 dětí) a lanovou pyramidu (14 dětí). Následuje kolotoč a lezecká stěna (9 dětí). Anketu pro účely podání
žádosti o dotaci vyhodnotil Martin Kolík.
Celkové preference dětí:
Lanovka - 18 dětí, Houpačka velká - 15 dětí, Lanová pyramida - 14 dětí, Kolotoč - 9 dětí, Lezecká stěna - 9
dětí, Domeček - 6 dětí, Trampolína - 6 dětí, Skluzavka - 5 dětí, Pískoviště - 3 děti, Houpačka s pružinou - 2
děti, Houpačka překlápěcí - 0 dětí.
Martin Kolík

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Zápisy do prvních tříd
Zápisy do prvních tříd na třeboňských základních školách Sokolská a Na Sadech
pro školní rok 2016 / 2017 se konají v následujících termínech:
- ve středu 3. února 2016 od 14 do 17 hodin
- ve čtvrtek 4. února 2016 od 14 do 17 hodin
Podrobnější informace najdete na webových stránkách základních škol
www.1zstrebon.cz a www.zstrebon.cz.
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Druhý ročník jubilejního novoročního turnaje ve stolním tenise
Domanínský okrašlovací spolek se po loňské vydařené akci opět chopil pálek. Hráči svedli řadu lítých bojů i
sranda mačů, kdo jak se ke hře postavil. Nechybělo špičkování, ceny pro vítěze ani pěkný sportovní zážitek.
Přestože se dlouho hledal vhodný termín, účastníků bylo ještě více než loni (13). Hrálo se ve dvou skupinách,
první dva ze skupin šli do semifinále, ostatní si ještě zahráli o konečné pořadí. Vyhrál opět Martin, na
druhém místě Láďa M. (vloni 3.), 3. Michal, 4. místo obhájil Pepa, 5. Luboš, ostatním čest. Poděkování patří
hlavně panu hostinskému V.Š. a ostatním za účast.
Skupina A
1. Martin 6 výher, 0 proher
2. Pepa 5 výher, 1 prohra
3. Luboš 3 výhry, 3 prohry
4. Štěpán 3 výhry, 3 prohry
5. Markéta 2 výhry, 4 prohry
6. Honza 1 výhra, 5 proher
7. Láďa Š 1 výhra, 5 proher

Skupina B
1. Láďa M. 5 výher, 0 proher
2. Michal 4 výhry, 1 prohra
3. Aleš 3 výhry, 2 prohry
4. Jirka 2 výhry, 3 prohry
5. Miloš 1 výhra, 4 prohry
6. Lucka bez výhry

semifinále

o 3. místo

finále

Láďa M.- Pepa 2:0 (21:18, 21:11)
Martin – Michal 2:0 (21:17, 21:16)

Michal – Pepa 2:0 (21:18, 21:17)

Martin - Láďa M. 2:0 (21:12, 21:4)

Josef Novák

KULTURA
Hasičský ples

SDH DOMANÍN VÁS ZVE NA

HASIČSKÝ PLES
KTERÝ SE KONÁ DNE 19.2. 2016 OD 20.00 HODIN
V JIHOČESKÉ HOSPŮDCE DOMANÍN
HRAJE B QUINTETT
SDH Domanín

www.domanin.cz
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Maškarní karneval

Jana Pumprová, SDH Domanín

Nábor dětí do hasičského kurzu
Sbor dobrovolných hasičů v Domaníně přijme do řad mladých hasičů děti od 5 do 14 let (pohyb,
soustředění, zručnost, postřeh, informace, akce, závody, hry, zábava i zodpovědnost).
Kdo má zájem, dozví se bližší informace na schůzce, která se koná v sobotu 27. 2. 2016 od 17.00 hodin
v klubovně obecního úřadu. Účast rodičů je nutná.
Barbora Mazáková, SDH Domanín

Vepřové hody
Terasa a restaurace Jihočeské hospůdky v Domaníně pořádá 3. vepřové hody s ukázkou domácí zabijačky.
Zabijačkové speciality můžete ochutnat v sobotu 27.2.2016 od 12 hodin.
Jihočeská hospůdka
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