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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 15. 3. 2016
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo

- ZO souhlasilo s provedením oprav rybníka

novelu Směrnice obce Domanín o zadávání

Nový (koupaliště) a pověřuje starostu ve

veřejných zakázek malého rozsahu.

spolupráci se správcem rybníka organizačně

- ZO schválilo novelu Vnitřní směrnice obce
Domanín.
-

ZO

- ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu na úseku
schválilo

Zásady

pro

výstavbu

v rozvojových obytných zónách v Domaníně a
vzorovou Plánovací smlouvu.

na výstavbu vodovodu a kanalizace v SZ části
obce v rozšířené verzi od stávajícího ukončení ke
dle

projektové

spádových

dokumentace

výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací mezi obcí Domanín a
městem Třeboň. (Podle novely zákona nemá
Domanín specialistu v oboru, a proto ZO

- ZO schválilo zadat projektovou dokumentaci

Slepíku,

zajistit výlov.

poměrů.
bude

Zadání

provedeno

v termínu nejpozději do 5. 4. 2016.
- ZO souhlasilo s ponecháním cen povolenek a
pravidel k lovu ryb na rybníku Nový (koupaliště)

přeneslo pravomoci obce na město Třeboň.)
- ZO schválilo Smlouvu o vykonání přezkoumání
hospodaření obce (za rok 2016) mezi obcí
Domanín a auditorem Ing. Jiřím Tinkou.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou
zveřejňována na úřední desce a na webových
stránkách obce.

Martin Kolík

– ceny i pravidla jsou jako vloni.

Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Štěpkování větví: Ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 16.00 hodin mohou předem objednaní zájemci využít
obecní benzínový štěpkovač s obsluhou. Služba je zdarma. Vhodné zejména pro občany, pro něž je
www.domanin.cz
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odvoz větví Na Vejhon problematický a pro menší množství větví. Větve je nutné připravit na dobře
přístupném místě. Maximální síla větví je 7 cm. V případě deštivého počasí nebo většího množství
zájemců se štěpkování zopakuje o týden později.
- Platby za odpad: Pokud na popelnicích nebudete mít po 15. dubnu nalepený kupon na rok 2016, může
se stát, že Vám nebude popelnice vyprázdněna.

- Svozový den: V sobotu 30. dubna 2016 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.

- Výsadba ovocné aleje podél cesty k rybníku Hůrky: Připravována je výsadba aleje především ovocných
stromů. Prašná cesta vhodná k vycházkám by tak dostala zcela novou kvalitu. Užitek budou mít občané i
volně žijící živočichové. Obecní úřad požádal vlastníky pozemků o souhlas s odstraněním nežádoucích
keřů (především vrb, krušin) a ti souhlasili. Po odstranění keřového porostu bude požádáno o národní
dotační prostředky. V případě úspěchu bude zpracován projekt a následně provedena výsadba
především ovocných stromů (pravděpodobně podzim 2016).
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Spoluúčast obce na výstavbě vodovodu, kanalizace a cesty
Problematikou financování sítí ke stavebním parcelám se zastupitelstvo obce věnovalo intenzivně na
několika posledních schůzích. Převládl názor, že novou bytovou výstavbu v obci na soukromých
pozemcích je třeba nadále podporovat, nikoli však již ze 100 %.

Nutno předeslat, že spoluúčast
stavebníků se týká pouze těch
obytných

zón

v souladu

s územním plánem obce, kde
před

15.

3.

2016

vybudován
kanalizace,

nebyl

vodovod,
případně

cesta.

Např. v jižní části obce chybí
kanalizace,

v SZ

kanalizace,

vodovod

v severní

i
je

k dispozici vodovod i kanalizace.

V posledních letech mimořádně štědré, až nevídané podmínky, umožnily obci stavební rozvoj a nárůst
počtu obyvatel. Přináší to plusy i mínusy. Na své si přišli majitelé pozemků i stavebníci. Bohužel obec
před výstavbou vodovodu, kanalizace či cesty nekoupila žádný pozemek, který by pak následně
zhodnocený se ziskem prodala a snížila tak své výdaje. Vyvstávala otázka, zda se značné výdaje za
napojování nových domků neprojeví plošně na nárůstu vodného a stočného. Je známo, že již nyní je
vodné a stočné obcí výrazně dotováno, a proto může být tak nízké.

Princip, kdy vkládají do rozvoje infrastruktury prostředky ti, kteří z toho mají největší bezprostřední
prospěch (stavebníci, majitelé pozemků), je trvale udržitelnější. Nemám vůbec žádný strach z toho, že by
se v Domaníně další výstavba zastavila z důvodu zavedení spolufinancování. Stavebník, který bude žádat
po obci přivedení nových sítí, přispěje obci ve výši cca 30% nákladů, 70% uhradí obec - tedy všichni
ostatní. Pokud bude potřebovat stavebník přivést vodovod, kanalizaci i cestu, zaplatí celkem na
rodinný dům 90 000,- Kč (vodovod 30 000,- Kč, kanalizace 40 000,- Kč, cesta 20 000,- Kč).

Schválené „Zásady spoluúčasti obce Domanín na výstavbě technické infrastruktury pro novou bytovou
výstavbu (v období od 15. 3. 2016 do 31. 12. 2019)“ jsou k dispozici na Obecním úřadě Domanín. Před
výstavbou domku je vhodné se se Zásadami seznámit, ověřit investiční záměry obce a její finanční
možnosti dané rozpočtem příslušného roku.
Martin Kolík
www.domanin.cz
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Výběr veřejných zakázek v naší obci aneb nové praktiky našeho starosty
Návrh změny Zásad pro výběr veřejných zakázek v obci nám zaslal starosta obce ve smyslu, že je potřeba
provést změnu a to tak, aby mohli sami společně bez zastupitelstva s místostarostou Švehlou vybírat
veřejné zakázky do 120 000 Kč s DPH. Argumentoval tím, že v jiných obcích mají tuto pravomoc někteří
starostové ještě větší, a když má pravomoc pouze do 50 000 Kč, nemůže dobře pracovat. Na dotaz
p. Neumanna, zda považuje tento návrh v souladu s tím, co oba naši nejvyšší představitelé obce slibovali
občanům ve svých předvolebních letácích, kde je napsáno něco o transparentnosti všech veřejných
zakázek, průhledném a otevřeném financování, ani jeden z vedení obce neodpověděl a pan starosta jen
dodal, že na takové otázky nebude odpovídat.
Následně po bouřlivé debatě, kde se připomínalo, že bez problémů stačilo dvacet let bývalému
starostovi Michalovi k realizaci všech prací, kompetence do 20 000 Kč, pět zastupitelů, kteří převzali za
naši obec odpovědnost, zvedlo pro návrh starosty Kolíka ruku, a tak těsně o jeden hlas prošel
stejně, jako rozpočet na rok 2016 (který je hodně schodkový), kde tato pětice zastupitelů nepřipustila
ani jednu z navrhovaných změn. Na další změnu, a to opět v rozšíření pravomoci starosty, kde si v účetní
směrnici nechal stejnými zastupiteli schválit jakékoli platby z částky 20 000 Kč na 50 000 Kč, bez potřeby
souhlasu zastupitelů, jsem už nečekal a jednací místnost jsem znechucen opustil. Domnívám se, že
veškeré změny pětice zastupitelů odsouhlasila i na základě připomínek, že starosta opakovaně porušuje
vnitřní směrnice obce, rozpočtovou kázeň a dělá si, co chce.
Takto naše nové vedení zametlo s politikařením a vrátilo do obce zdravý selský rozum, jak slibovalo v
předvolebním období …
Karel Soukup

Reakce na příspěvek p. Karla Soukupa

Reakce na předčasný odchod pana Karla Soukupa z jednání
Odchod byl sice teatrální (i proto zveřejněný), historicky v obci asi první, ale pan Soukup se stejně chystal
z jednání odejít do služby. Nemělo to patřičnou váhu. Podněty pana Zdeňka Neumanna na porušování
směrnic a rozpočtové kázně řeší kontrolní orgány obce. Věřím, že odvedou dobrou práci a pokud nějaká
pochybení najdou, se vší vážností se k nim vyjádřím. Do výsledků kontrol není vhodné domněnky pana
Karla Soukupa či podněty pana Zdeňka Neumanna komentovat.
Martin Kolík, starosta
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