
www.domanin.cz  1 

 

OBSAH

Obsah ................................................................... 1 

Z jednání zastupitelstva ....................................... 1 

Z obecního úřadu ................................................. 2 

Příspěvky od občanů ........................................... 4 

Kultura ................................................................ 5 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 3. 5. 2016   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo a vzalo 

na vědomí dodatky ke zprávám finančního výboru č. 

1, 2/2016 a přijalo usnesení, které ukládá starostovi 

svolat neprodleně jednání ZO v případě výdajů ze 

zákona, které přesahují limit 50 000,- Kč bez DPH.  

- ZO projednalo a vzalo na vědomí dodatek ke zprávě 

kontrolního výboru č. 1/2016, zprávu č. 2/2016 a 

přijalo usnesení, které ukládá paní Lucii Milfaitové 

zajistit pravidelnou kontrolu ubytovatelů.  

- ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce 

Domanín za rok 2015 bez výhrad a vzalo na vědomí 

zprávu z konečného přezkumu hospodaření za rok 

2015 vykonanou auditorem Ing. Jiřím Tinkou.  

- ZO schválilo účetní uzávěrku obce Domanín za rok 

2015.  

- ZO projednalo výdajovou položku „Péče o veřejnou 

zeleň“ rozpočtu obce 2016. Nikdo ze zastupitelů 

nepodal návrh na změnu této položky.  

- ZO souhlasí s přivítáním nových občánků 

Domanína narozených po 1.10.2014.  

 

- ZO pověřilo starostu zajistit odstranění části 

navezeného písku v hlavních cestičkách na hřbitově 

u sv. Jiljí a k vysypání cestiček novým pískem 

v termínu do 30.6.2016.    

- ZO nemá připomínky k návrhu Zprávy o 

uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského 

kraje. 

- ZO schválilo závěrečný účet Sdružení obcí regionu 

Třeboňsko za rok 2015 a vzalo na vědomí rozpočet 

na rok 2016.  

- ZO souhlasilo s pokračováním záměru stavby 

dřevěné pergoly před obecní hospodou ve 

zjednodušené podobě, s taškovou krytinou a 

s výdajem do 100 000 Kč bez DPH.   

- ZO souhlasilo se záměrem odvezení 

sedimentu z čističky odpadních vod Domanín do  

100 000,- Kč bez DPH.  

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou 

zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách 

obce. 

Martin Kolík 
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Upozornění - úprava terénu na hřbitově u sv. Jiljí 

Na dny 13. – 15. června (pondělí až středa) je naplánováno porovnání hlavních cestiček. Dojde ke stržení 

drnu, odebrání části materiálu a k návozu čerstvého písku. Práce budou provedeny s největší možnou 

ohleduplností. Provoz hřbitova bude po tyto dny omezen, proto pokud můžete, odložte po tyto dny jeho 

návštěvu.  

Děkujeme za pochopení. 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

- Vítání občánků: Od 1.10.2014 do 20.5.2016 evidujeme 10 novorozenců 

s trvalým bydlištěm v Domaníně. Jejich slavnostní přivítání proběhne 

v pátek 17. června od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.  

 

- Oprava cesty za obchodem: Obec opravila asfaltovou cestu po podzimní opravě vodovodu.  Uplatněna byla 

„žehličková“ metoda, kdy se opravované místo nahřeje a starý asfalt se lépe spojí s novým.  

- Putování Po stopách kněze Petra z Prahy do italského Orvieta: Průvod poutníků v rámci svátku Corpus Domini 

prošel Domanínem již desátým rokem za sebou. Tentokrát se šlo do Kojákovic lesní turistickou cestou. Obec 

obdržela pamětní list podepsaný kardinálem Dominikem Dukou.  

- Nové dopravní zrcadlo: Naproti výjezdu od spodních bytovek bylo umístěno zrcadlo, které umožňuje sledovat 

auta přijíždějící od Spolí.  

- Nákup techniky pro obecní jednotku hasičů: V letošním roce doplní obec Domanín požární techniku. Členové 

sboru se mohou těšit především na nový vozík za auto pro převoz stříkačky, na výkonnou elektrocentrálu, přilby, 

pracovní stejnokroje, proudnici TurboJet, výměnu čelního skla u auta. Vybavení hasičů je možné především díky 

krajské podpoře ve výši 80 000,- Kč, o kterou obec úspěšně požádala. Z 206 žádostí bylo schváleno pouze 26 

žádostí (12,6 %).   

 

Hospodaření obce v roce 2015 

Před začátkem roku 2015 plánovala obec příjmy ve výši 6 178 000,- Kč a výdaje ve výši 10 351 000,- Kč. Plánovaný 

schodek činil 4 173 000,- Kč. 

Skutečné hospodaření obce v loňském roce skončilo schodkem 1 846 322 Kč. Celkové příjmy činily 8 136 756,- 

Kč a celkové výdaje 9 983 078,- Kč.  

Snížení plánovaného schodku roku 2015 o 2 326 678,- Kč je způsobeno zejména příznivým výsledkem v příjmové 

části – příjmy byly plánovány s velkou opatrností. Přestože bylo postaveno víceúčelové hřiště za 3,188 mil. Kč, byl 

odveden poplatek za zábor zemědělského půdního fondu, opravil se vodovodní řad, hospoda, zlepšily se 

podmínky pro třídění odpadu, koupil se pozemek na park, odstranily se na řadě míst náletové dřeviny, provedeny 

byly zdravotní ořezy stromů, opravily se asfalty a uskutečnily další drobné opravy a investice, z úspor minulých let 

se použilo pouze 1,846 mil. Kč.  
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Při realizaci cílů obce se povedlo získat dotaci na kompostéry a štěpkovač a na zaměstnance z úřadu práce. Na 

výdajích se největší měrou podílely náklady na tělovýchovu ve výši 3,850 mil. Kč, náklady pitné vody činily 1,306 

mil. Kč, náklady činnosti místní správy 1,190 mil. Kč, náklady na komunální odpad 1,134 mil. Kč.  

Závěrečný účet obce Domanín 2015 je umístěn na webových stránkách obce. 

Martin Kolík  

Kontroly hospodaření obce 2015 

Hospodaření obce je prověřováno starostou obce a účetní, přezkumem nezávislého auditora, kontrolními orgány 

obce a jednotlivými zastupiteli. 

Přezkum auditora je prováděn z pohledu plnění rozpočtu obce, rozpočtové kázně, včetně peněžních operací, na 

čerpání dotací, na hospodaření s majetkem, na dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, na vedení 

účetnictví. Auditor za kontrolované období 2015 nezjistil žádné závady a odchýlení se od obecně závazných 

právních předpisů. 

Finanční a kontrolní výbor obce nad rámec svých pravidelných kontrol realizoval v roce 2016 šetření celého 

volebního období na základě podnětu zastupitele obce pana Zdeňka Neumanna, a to z pohledu limitu vynakládání 

finančních prostředků a vynakládání finančních prostředků ve vztahu k majetku obce. Proběhly rozsáhlé kontroly, 

výbory strávily kontrolou desítky hodin, zkontrolováno bylo účetní období od září, resp. listopadu 2014 do konce 

roku 2015.  

Nepotvrdila se podezření z porušování rozpočtové kázně. V několika případech jsem porušil vnitřní směrnice 

obce, počet porušení vnitřních směrnic však zůstal na úrovni posledních let, stejně tak směrování prostředků na 

údržbu nevybočilo z praxe minulých let – viz např. i čištění kanalizačního odlehčovače k Hůrkám.  

K provedenému šetření mohu sdělit, že veškeré aktivity a výdaje byly provedeny ve veřejném zájmu, na základě 

povinnosti zajišťovat ochranu obyvatel, popřípadě na základě povinnosti odstraňovat následky činnosti obce. 

Domnívám se, že bylo a je v zájmu občanů, aby např. cesta na Brannou byla sjízdná, stoky řádně vyčištěné, parky 

posečené, hasiči měli kde cvičit, u zdrojů pitné vody nezahnívala tráva a nezarůstaly nám pozemky nad 

vodovodem a kanalizací. Možná šla některá rozhodnutí udělat jinak, nicméně jsem jednal podle nejlepšího vědomí 

a svědomí. Z podnětů a z celkového prověření hospodaření si beru ponaučení. 

Zastupitelstvo obce v posledním půlroce přijalo tři zásadní opatření: 

1) Rozpočet obce na rok 2016 (schodek 0,664 mil. Kč) je po mnoha letech sestaven tak, aby výdajová část 

neobsahovala součet všech investic, které nebylo možné v daném účetním období zrealizovat. Bude-li 

nějaká investice připravena, má možnost zastupitelstvo schválit výdaj rozpočtovou změnou.   

2) Zpřísněno bylo i přijímání rozpočtových opatření. Od roku 2012 měl starosta v realizaci rozpočtových 

opatření prakticky neomezenou pravomoc. V současné době jsou veškeré změny v rámci paragrafů 

podmíněny schválením zastupitelstva obce.  

3) Pro schvalování jednotlivých výdajů na konkrétní službu, stavbu apod. byla přijata jasná pravidla. 

Zabráněno je dohadům a dodatečnému schvalování výdajů, které překročily limit. Je pravdou, že došlo ke 

zvýšení limitu „pro starostu“ (možnost samostatného rozhodnutí) z 20 000,- Kč včetně DPH na 50 000,- 

Kč bez DPH, ale i takové zvýšení je stále pod průměrem limitů v obcích podobné velikosti. Předpokládám, 

že tato změna povede k efektivnějšímu odvedení občany očekávané práce.  Veškeré roční výdaje podle 

jednotlivých činností jsou samozřejmě předem schváleny zastupitelstvem v rámci rozpočtu obce.    

Martin Kolík  
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Z jednání zastupitelstva ze dne 15. 3. 2016 a 12.4. 2016 

Jste se ve zpravodajích od starosty Ing. Kolíka dozvěděli informace, které téměř žádnou informační hodnotu pro 

občany nemají. Připojuji proto doplnění (komentář). 

 

Ze dne 15. 3. 2016    

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo novelu Směrnice obce Domanín o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu.  

Doplňuji: Novela směrnic spočívá v rozšíření o článek, kdy starosta obce společně s místostarostou provádějí 

výběrové řízení na akce od 50 tis do 100 bez DPH samostatně již bez zastupitelstva. Novela prošla těsnou 

většinou pěti hlasů.   

Ze dne 12. 4. 2016    

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) odložilo schvalování závěrečného účtu obce Domanín za rok 2015, projednání 

zprávy z konečného přezkumu hospodaření za rok 2015 a schválení účetní závěrky obce Domanín na příští 

jednání. Kontrolnímu a finančnímu výboru bylo uloženo ke zprávám doplnit návrhy opatření.

Doplňuji: Návrhy opatření ke zjištěným nedostatkům v hospodaření s majetkem obce  a porušování platných 

účetních směrnic. Pro odložení hlasovali všichni přítomní krom starosty. 

- ZO schválilo novelu Vnitřní směrnice obce Domanín.  

Doplňuji: Novela spočívá v rozšíření kompetence starosty v platbách z 20 000,- Kč s DPH na 50 000,- Kč bez DPH 

bez potřebného souhlasu zastupitelstva obce.  Novela prošla těsnou většinou pěti hlasů.   

Zdeněk Neumann 

Perličky z jednání zastupitelstva 

ZO schválilo starostou navrženou změnu pravidel pro výběrová řízení. Slečna Milfaitová na dotaz, proč je nutné 

tak závažné směrnice měnit, oznámila , že důvodem změny jsou neplatné paragrafy. Po odsouhlasení změny těsně 

pěti zastupiteli na dotaz Ing. Janečka, o jaké paragrafy se tedy jedná a následném oznámení pí Chalupové, o které 

paragrafy jde, se zjistilo, že neplatné paragrafy právě teď v odsouhlasené změně stejně zůstaly… 

Změna paragrafů v pravidlech se tedy musela projednávat na dalším jednání zastupitelstva znovu. Námi 

požadovaný dovětek, aby starosta při samostatném výběru firmy od 30 do 50 tisíc Kč bez zastupitelů pořídil 

alespoň o výběru firmy krátký zápis, pěti zastupiteli tradičně neprošel… 

V minulosti pan starosta velmi kritizoval nákup obecního auta. Při dotazu na místostarostu Švehlu, kdy se obec 

auta zbaví, neboť také v předvolebních slibech voličům psal něco o potřebnosti auta, starosta napověděl – řekni 

mu, že to není předmětem jednání… 

Od pana starosty jsme se dozvěděli, že byla vyčištěna stoka. Na dotaz, zda majitel pozemku s tím souhlasil a zda 

ví, že se na jeho pozemku kopalo, p. starosta odpověděl, že nikoli. Upozorňoval jsem tedy, že příště je potřeba 

takové akce s majitelem raději domluvit, jako tomu bylo u této stoky v roce 2002. Teď jsme se dozvěděli, že 

majitel bude možná požadovat stoku zahrnout. Poučením pro starostu bylo, že za pár týdnů se opět čistí 500 

metrů stoky do Hůrek  a opět bez vědomí majitele a souhlasu zastupitelstva. Tentokrát majitelem stoky je Úřad 
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pro zastupování státu ve věcech majetkových, který v letošním roce stoky v Domaníně čistit bude na vlastní 

náklady… 

Pan starosta na zastupitelstvu avizoval investici 5 - 7 tisíc korun na opravu studánky. Nikdo nic nenamítal. Při 

požadované  kontrole bylo ale zjištěno, že nás studánka v lese za rybníkem Děkanec  stála dle předložených faktur 

téměř 25 000,- Kč , doporučuji se tam dojít podívat…  

V jednom zápise z  jednání zastupitelstva se až ve druhé verzi objevila věta, kterou měla při jednání říci sl. 

Milfaitová. Požadovali jsme ze zápisu tuto větu vyjmout, neb řečena nebyla. Slečna na větě trvala, a tak jsme 

chtěli přehrát zvukový záznam z jednání. Věřte, nevěřte , ač na předešlém jednání nám bylo právě slečnou jako 

předsedkyní kontrolního výboru sděleno, že záznamové zařízení funguje bez závad, pan starosta následně 

s politováním oznámil, že se bohužel zvukový záznam z minulého jednání zrovna neuchoval…, následovalo tedy 

hlasování, které těsně hlasy sl. Milfaitové, Ing. Chalupové,p. Blažka, p. Švehly a Ing. Kolíka potvrdilo platnost 

zápisu. Ing. Janeček okamžitě po hlasování vstal a vzdal se po 14 letech mandátu zastupitele… 

Zdeněk Neumann 

KULTURA 

Setkání seniorů 

První květnovou středu proběhlo v obecní hospodě již tradiční setkání seniorů. O příjemnou atmosféru se 

postarali sami přítomní a také Eva Kopetová, která je jednou z vedoucích pravidelného kroužku keramiky 

v Domaníně. Ti, kteří měli zájem a odvahu, mohli si pod jejím vedením vyzkoušet malování na keramiku.  

Připraveny byly hrníčky, mističky a různé dekorační předměty. Každý si tedy mohl vybrat výrobek podle svého 

gusta. Na závěr nutno dodat, že malování mělo velký úspěch a všem umělkyním se to povedlo. Své výrobky si 

mohou vyzvednout v průběhu celého června každý čtvrtek mezi 16.30 až 18.00 hod. v keramické dílně na obecním 

úřadě. 

                 Lucie Milfaitová 

Stavění májky 

Každoroční stavění májky se našim dobrovolným hasičům v sobotu 30. dubna opět 

skvěle vydařilo. Pravděpodobně měli i objednané počasí, protože celou sobotu 

bylo opravdu krásně, což se o posledních dubnových dnech říci nedalo. Po 

pečlivém ozdobení májky místními malými i velkými čarodějnicemi se hasiči a 

místní dali do práce a za necelých 15 minut se májka hrdě tyčila nad Domanínem. 

 

 

 

 

 

 

Lucie Milfaitová 



D O M A N Í N S K Ý  Z P R A V O D A J  

6             www.domanin.cz 

Mortal Cabinet v Domaníně 

Jméno František Štorm jistě netřeba v Domaníně více přestavovat. Za tímto jménem se skrývá uznávaný český 
grafik,tvůrce písma, typograf a hudebník. Mimo to také publicista, pedagog a gurmán všeho dobrého. Protože se 
rozhodl uspořádat koncert v Domaníně, zeptala jsem se ho na pár krátkých otázek. 

Františku, minulý rok na podzim jsi představil svou tvorbu v galerii Hrozen v Českých Budějovicích. Mnohé 
z Tvých prací mi velmi připomínaly prostředí Domanína. Proto by mě zajímalo, na čem v současnosti pracuješ a 
zda i v Tvé další práci můžeme mezi řádky Domanín najít. 

Právě připravuju autorskou knížku s třiceti barevnými linoryty ilustrujícími dojmy z Indie, ta bude mít malou 
vernisáž v Praze v knihkupectví Kavka 23. 6. 2016, pracuju s knihtiskařem v dílně na Umprum, což mě drží v Praze. 
Mám už ale sbalené kufry na léto zas do Domanína, kde si nejdřív uklidím v atelieru a začnu dělat nové grafiky. V 
Domaníně mám klid a tahle obec je pro mě širší rodinou, jezdím sem už od dětství. Kromě toho já ke své tvorbě 
nutně potřebuju čistou přírodu a to je stále větší luxus. 

Zanedlouho Tě čeká významné životní jubileum, které si se 
rozhodl oslavit v Domaníně. Svou oslavu jsi spojil 
s koncertem skupiny Mortal Cabinet, ve které působíš 
spolu s Řezníkem a Samirem Hauserem. Proč Tě napadlo 
oslavit ho právě zde a ne třeba v Praze, kde také trávíš 
spoustu svého času? 

Moje hudba vzniká z valné části tady, na mé chalupě, 
natáčeli jsme tu i klip Černý myslivec, a Samir Hauser si tu 
oblíbil kapří hranolky. Vláďa Šírek mě už několik let 
přemlouvá k vystoupení v jeho sále a teď se to konečně 
povede propojit. Jaro a léto je doba, kdy je lepší hrát mimo 
Prahu, a nejen hrát, stačí si užívat přírody probouzející se do 
plné síly. V Praze se dá oslavovat jako na běžícím pásu, tady 
se raduju doopravdy. 

Na co se tedy mohou všichni, kteří na Tvůj koncert přijdou 
těšit a proč by měli dorazit? 

Mortal Cabinet je spojení tří extrémních hudebních žánrů, tří 
vyvrhelů českého horror-core, EBM a blackmetalu, jak  
zní naše oficiální motto. Jenomže já si myslím, že výsledkem 
tohoto spojení je dobře hratelný a poslouchatelný rokenrol, 
na který se dá i tancovat. Máme nacvičenou také jednu 
píseň od Master's Hammer kvůli křtu nové desky. V Domaníně kromě nás vystoupí i vynikající Schwarzprior, 
současně znějící elektronická formace okolo Edgara Schwarze z Ostravy, který v Mortal Cabinetu také hraje na 
rytmickou kytaru. Věřím, že se všichni budeme bavit. 

Františku, děkuji Ti za rozhovor a budu se těšit (a věřím, že nejenom já) na koncert skupiny Mortal Cabinet, 
který se uskuteční 18. června od 20.30 hodin v sále Jihočeské hospůdky. 

Díky. Těším se.            Lucie Milfaitová 
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