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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 16. 2. 2016   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 

s úhradou faktury za provedené opravy na 

úpravně vody (dokončení) firmě Zámečnictví 

Rozboud ve výši 119 497,- Kč bez DPH.  

- ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na 

vybavení obecní jednotky hasičů od krajského 

úřadu a schválilo podíl obce ve výši 30 % 

z celkových nákladů na pořízení vybavení.  

- ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 

rok 2016 s SDH Domanín na podporu činnosti 

sboru a konání dětských akcí ve výši 33 404,- Kč.  

- ZO souhlasilo s prodloužením pronájmu 

vodojemu stávajícím mobilním operátorům dle 

předložených smluvních nabídek.     

- ZO souhlasilo s vyhotovením průkazu 

energetické náročnosti budov pro bytové domy 

č. p. 92 a 101 a budovu OÚ firmou PKV BUILD 

s.r.o. Senožaty za nabídkovou cenu 21 596,- Kč 

včetně DPH. 

- ZO nesouhlasilo s vyhotovením projektové 

dokumentace Ing. Otepkou na realizaci výhyben 

na místní komunikaci na hřbitov v ceně do 

30 000,- Kč včetně DPH. 

- ZO uložilo starostovi zajistit vyhotovení návrhu 

Zásad výstavby v rozvojových obytných zónách 

a návrhu Plánovací smlouvy do 10. 3. 2016. 

V návrhu budou detailně specifikovány 

jednotlivé rozvojové obytné zóny, podíl obce na 

financování ve vazbě na konkrétní podmínky a 

postup výstavby.   

- ZO souhlasilo s provedením opravy hráze 

Velkého Panenského rybníka – 2. část a 

s úhradou použitého kameniva v hodnotě do 

30 000,- Kč včetně DPH.   

- ZO souhlasilo s vnitřní výmalbou a nátěrem 

soklů v úpravně vody firmou DISPER spol. s. r.o., 

přičemž celková částka nepřekročí 49 200 Kč bez 

DPH.   

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou 

zveřejňována na úřední desce a na webových 

stránkách obce. 

Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU 
- Parkoviště sportovního areálu: V areálu byly osazeny dopravní značky a zpevněna přední (větší) plocha 

pro parkování kamenivem. Za příznivějšího počasí bude dokončeno zhutnění. Provedené stavební 

úpravy byly základní podmínkou pro povolení užívání příjezdové cesty a parkoviště.  

- Úpravna vody s novým nátěrem: Největší akcí na přelomu roku byly nátěry a opravy na vodárně 

v celkové hodnotě 260 144,- Kč bez DPH. Vodárna obci slouží již téměř 40 let. Zpočátku byla zadána 

výměna zrezivělých pochůzných plechů za pozinkované pochůzné rošty. Po odkrytí šachet byla ovšem 

zjištěna silná koroze části potrubí a při očišťování byly zaznamenány úniky vody. Problémová místa byla 

opravena a veškeré potrubí a nádrže ve vodárně natřeny. Poděkování za provedené opravy s vysokou 

pracností náleží místní firmě Zámečnictví Rozboud a panu Františku Mlčákovi za uplatněné znalosti a 

zkušenosti. Připravuje se vnitřní výmalba vodárny. 

- Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod: Zákon o vodovodech a kanalizacích ukládá 

povinnost mít uzavřené písemné smlouvy mezi obcí a odběrateli. Ke konci února bylo zahájeno 

doručování a podepisování smluv. Pokud je to administrativně jednodušší, snaží se obecní úřad o osobní 

kontaktování. Prosíme občany, aby se příležitostně dostavili na obecní úřad k podpisu smlouvy.    

- Sběrový den: Jarní sběrový den proběhne v sobotu 30. 4. 2016 obvyklým způsobem. Podrobnosti 

uvedeme v dubnovém čísle zpravodaje.  

- Ořez větví: Pan Jan Ježek provedl s pomocí plošiny ořez suchých větví dalšího majestátného dubu - „za 

Štěrbů“ a větví v zeleni u bytovek. Dále ořezal větve podél cesty ke hřbitovu a uvolnil od větví lampy 

veřejného osvětlení na okraji parku u hrobky (zadní cesta od autocampu na hřbitov).  

- Oprava hrází Panenských rybníků: Obec ve spolupráci s Rybářstvím Třeboň a.s. opravila druhou část 

hráze Velkého (Horního) Panenského rybníka. Na hráz byl doplněn jíl a následně bylo na návodní straně 

rozprostřeno kamenivo. Současně byla provizorně zpevněna hráz Malého (Spodního) Panenského 

rybníka v nejužším místě.  

- Návštěva: V neděli 21. 2. 2016 navštívilo naší obec 20 účastníků zájezdu pořádaného Muzeem 

vystěhovalectví do Brazílie. Během krátké návštěvy dotazy směřovaly na okolnosti umístění pamětní 

desky na počest bývalého brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka de Oliveiry. Poté navštívili  kapli 

sv. Václava.  

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

 

Od února mimo obec už jen s reflexními prvky 

Znáte situaci, kdy po setmění jedete autem nakoupit do Třeboně, do kina do Budějovic nebo se 

zkrátka vracíte domů z práce, proti vám jede a svítí další auto a najednou se před vámi ze tmy vynoří 

chodec a vy se mu jen tak tak vyhnete?  

Tato situace by se měla zlepšit. V únoru totiž vstoupila v platnost novela zákona o provozu na pozemních 

komunikacích, která mimo jiné zavádí pro chodce povinné reflexní prvky. Uvedené platí za snížené 
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viditelnosti na komunikacích mimo obec, kde není nebo nesvítí veřejné osvětlení. Pokud tedy plánujete 

večerní pěší návštěvu souseda na Vrchách, měli byste se vybavit alespoň jedním reflexním prvkem.  

Není nutné si hned pořizovat celou vestu. Stačí jakýkoliv odrazný prvek na oděvu či reflexní pásek na 

ruce nebo noze směřující do vozovky. Minimální rozměry prvku nejsou stanoveny. Podmínkou je, že 

musí být viditelný zepředu i zezadu a je 

nutné ho mít umístěný tak, aby byl 

viditelný pro ostatní účastníky silničního 

provozu. Za nedodržení tohoto pravidla 

hrozí chodci pokuta až do výše dva a půl 

tisíce korun. Cílem zákona není šikana 

chodců, ale zajištění bezpečnosti a 

snížení nehodovosti.  

Jaroslava Žemličková 

Praktiky pana starosty 

Dne 3. listopadu 2015 jsem obdržela od obecního úřadu dopis podepsaný panem starostou, kde mě 

upozorňuje na neoprávněný odběr vody z veřejného vodovodu, jelikož nemám uzavřenou smlouvu o 

dodávce pitné vody.  Avšak smlouvu o dodávce vody je ze zákona povinen zajistit vlastník vodovodu, 

tedy pan starosta, nikoli odběratel. Tomuto kroku, ať jen ze strany obecního úřadu či jen z iniciativy pana 

starosty, nerozumím a ráda bych, aby mi pan starosta toto jednání vysvětlil.  

Zjistila jsem, že výše uvedenou smlouvu nemá cca polovina odběratelů v obci, ale dopis tohoto znění 

přišel jenom mně.  Dále si pan starosta  sám určil termín a to 11. listopad 2015, kdy bude smlouva 

připravena k podpisu na obecním úřadě. Dnes je 21. února 2016, uběhly více než tři měsíce a smlouva 

stále není k podpisu připravena.  

Ráda bych, aby mi pan starosta vysvětlil následující. Z jakého důvodu jsem upozorňována na chybějící 

smlouvu o dodávce pitné vody, když je to jednoznačně povinnost starosty? Proč jsem tento dopis 

obdržela jako jediná a nejedná se všemi stejně? Když starosta není schopen dodržet, co napíše, proč se 

neomluví či nevysvětlí změnu stejným způsobem?   

Lenka Tíkalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do mateřských škol v Třeboni 

Zápis do mateřských škol v Třeboni se bude konat od úterý 29. 3. 

do čtvrtka 31. 3. vždy od 8:00 do 15:00 hodin v ředitelně MŠ. Přihlášky, 

ostatní tiskopisy a další informace najdete na webových stránkách MŠ 

nebo na ředitelství. 

Jaroslava Žemličková 
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KULTURA 

 

Dětský maškarní karneval 

Dne 20. 2. 2016 proběhl v Jihočeské hospůdce Dětský maškarní karneval. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě karnevalu. Dále 

panu Vladimíru Šírkovi za propůjčení sálu v Jihočeské hospůdce a také níže uvedeným sponzorům této 

akce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Pumprová, SDH Domanín 
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BENU lékárna, Jindřichův Hradec 

manželé Habesbergerovi, Dvorce                                                                     

Rybářství Třeboň Hld. a.s., Třeboň                                                                                  

Šupina&Šupinka s.r.o., Třeboň 

RODINNÝ HOTEL MYSLIVNA s.r.o., 

Třeboň 

pÍ Eva Kopetová, Spolí 

manželé Pouzarovi, Domanín 

p. Jan Černý, Třeboň 

 

Radim Jiroušek - AQUAMONT  

s.r.o., Třeboň  

( p. Radim Jiroušek ) 

AGRICO s.r.o., Třeboň  

p. František Šedivý, Domanín 

Babyhill s.r.o., Třeboň  

( p. Martin Lívanský ) 

Bytex Dana, Třeboň  

( pí Dana Košinová ) 

sl. Petra Šimánková, Domanín 

p. Martina Mazáková, Třeboň 

 

 

manželé Hamrovi, Domanín 

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň 

o.p.s., Třeboň 

( Mgr. Petra Brychtová ) 

Mgr. Marie Michalová, Domanín 

pí Monika Chlupáčová, Domanín 

Školní a kancelářské potřeby, Jindřichův 

Hradec  

( pí Jana Chmelová ) 

p. Ondřej Blažek, Domanín 

 

 


