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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 28. 6. 2016
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo
s návrhem projektové dokumentace úprav cesty
na hřbitov a pověřilo starostu a projektanta
Ing. Otepku k dalším jednáním s dotčenými orgány
v rozsahu předložené projektové dokumentace.
Jedná se o záměr rozšíření křižovatky a umístění
dvou výhyben.
- ZO souhlasilo se zaplacením příspěvku
38 260,- Kč a s uzavřením Dohody o příspěvku na
úhradu neinvestičních výdajů na provoz MŠ a
školských zařízení za rok 2015 s městem Třeboň.
- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace „Pořízení vybavení pro
zásahovou jednotku SDH Domanín“ s Jihočeským
krajem.

Jedná se o pozemky v prostoru plánované akce
„Optimalizace uličního profilu“.
- ZO udělilo výjimku ze stavební uzávěry v lokalitě
Vrchy - Ostendé na pozemku pro výstavbu
rezidenčního domu na p. č. 494/24 z důvodu
posunutí umístění původně plánované stavby, na
které bylo v minulosti již vydané územní
rozhodnutí.
- ZO pověřilo starostu, aby zajistil dodržení zásad
urbanistické koncepce v lokalitě Vrchy u záměru
výstavby rodinného domu na p. č. 1608/16.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou
zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách
obce.

Martin Kolík

- Ve smyslu kupní smlouvy ZO odsouhlasilo
vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek
k p. č. 60/1 a p. č. 3/1 v termínu do 31. 10. 2016.

Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Oprava výpusti rybníka Stávek: Vyměněny byly vyhnilé dluže. Jedna ze spodních způsobovala značný únik
vody a pokles hladiny.
- Nátěr lamp veřejného osvětlení: Dokončeno bylo mechanické očištění a nátěr výložníků nejstarších lamp
veřejného osvětlení ve vsi i u autokempu.
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- Výměna střešních oken u domu č. p. 101: V objektu bývalé školy byla provedena výměna dvou střešních
dřevěných oken Velux včetně rámů.
- Omezení dopravy v neděli dne 7. srpna na cestě ke hřbitovu: Z důvodu konání výstavy psů bude na cestě
ke hřbitovu jednosměrný provoz od 7 do 17 hod. Zpět od hřbitova je možné odjíždět kolem Ostendé, Lexů a
autobusové čekárny.

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Hospodaření obce v roce 2015, odpověď na otázky starosty Ing. Kolíka
Čtrnáct minut před půlnocí uzávěrky zaslal starosta Ing. Kolík na adresu zpravodaje článek obhajující loňské
hospodaření. Je tedy už zřejmé, proč neprošel v zastupitelstvu o jeden hlas návrh Ing. Žemličkové, jako
členky redakční rady, spočívající v možnosti zastupitele nebo člena redakční rady reagovat v aktuálním čase
na články 24 hodin po uzávěrce, když samotný zpravodaj se vydává stejně až o několik dní později. Na
základě rozhodnutí pěti zastupitelů pak někteří z redakční rady okamžitě odstoupili pro její bezpředmětnost.
V článku starosta píše o laciných tricích, polopravdách, otevřeném a spravedlivém hospodaření, a tak
odpovídám s plnou odpovědností na některé jeho otázky, nepřesnosti a nařčení.
Činnost místní správy – pozornému čtenáři z mnou předložené tabulky v minulém čísle zpravodaje neuniklo,
že v roce 2013 obec pořídila za 207 tisíc korun nový obecní rozhlas. Tato částka navíc včetně získané dotace
90 tisíc korun je zahrnuta do tohoto výdaje v roce 2013. Tento mimořádný výdaj není možné do běžných
ročních výdajů činnosti místní správy v roce 2013 počítat, a tak průměr za poslední volební období (4 roky)
činní 985 750 Kč, a tudíž je o 204 250 Kč nižší než náklady na činnost místní správy za rok 2015 pod vedením
starosty Kolíka bez mimořádných podobných investic. Pozornému voliči tak zcela určitě také neunikl slib
starosty Kolíka v předvolebním letáku, jak výdaj na činnost místní správy sníží, když ho budete volit. Opak
je pravdou, a tak je na každém z Vás, kdo je ten, kdo používá na občany laciné triky. Stejná situace je z roku
2009, kdy se koupilo služební auto a mimořádný výdaj se zařadil logicky do činnosti místní správy. Auto, které
tak kritizoval a dnes ho denně používá a ani negarážuje.
Údržba zeleně – nic nezmění starosta na tom, že náklady na údržbu stály třikrát tolik než v minulosti, a téměř
před čtyřnásobným navýšením raději přesunul starosta náklady za sečení parků do jiných výdajů a zakoupená
sekačka pak tedy sekla parky nejspíše sama. Kdyby něco podobného dělal v minulosti starosta Michal, údržba
zeleně by byla ve výdajích prakticky nulová.
Sportovní areál
Byl jsem to tehdy já, kdo přemlouval majitele, aby nám za účelem stavby fotbalového hřiště prodali nebo
směnili pozemky. Ing. Kolík v té době sehrál na obci při jednání roli strašícího, že pozemky se mohou změnit
na stavební a zastupitelé si je pak mohou rozprodat mezi sebe. Teoreticky to byla pravda, to by ale museli na
obci tehdy sedět lidé s jiným charakterem. Reakce majitelů byla následně pak taková, že někteří si do
smlouvy nechali dát dovětek spočívající v tom, že pokud hřiště nepostavíme do 5 let, jsme povinni jim ho
prodat zpět. Záměr obce byl postavit na přání několika nadšenců fotbalové hřiště. Hřiště, které jsme postavili
za 20 % rozpočtové položky a to v rámci zemních prací a odvodnění. Hřiště, které jsme již nestačili
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zkolaudovat a na které jsme nechali v rámci této stavby zasít ne zrovna laciný fotbalový trávník. Trávník,
který se nechal na úkor sečení všeho možného a nemožného zanedbat a dnes se seče traktorem pro
dobytek.
Existuje více jak sedmdesátistránkový právní posudek návrhu smlouvy společnosti INDES INVEST s. r. o. o
spolupráci s obcí Domanín. Posudek, který jsme tehdy nechali zpracovat a na základě tohoto dokumentu
kategoricky pro nevýhodnost a slabou pozici obce na areálu do budoucna odmítli. Obec měla do
společnosti vložit pouze pozemky a milionové náklady měly jít na vrub výše zmíněné společnosti, která
s návrhem megalománské stavby hřiště tehdy přišla. Podobně tomu bylo, když zastupitelstvo v roce 2014
rozhodlo o vypsání výběrového řízení na již ořezanou stavbu areálu za 11 milionů korun a já se proti tomuto
rozhodnutí postavil. Jsou to ale záležitosti, které někteří dobře vědí, nebo nyní, jako spoustu jiných věcí, ani
vědět nechtějí.
Starosta Ing. Kolík Vám napsal, že žádný dotační titul na stavby hřišť není ani nebyl a jak to v loňském roce
konzultoval s dodavateli. Tady je má odpověď:
Ministerstvo školství vyhlašuje každoročně program zaměřený na podporu investic v oblasti sportu PROGRAM 133510. Oprávněnými žadateli jsou obce a spolky (všeobecná sportovní činnost). Max. výše státní
podpory pro obce činí 20 mil. Kč. Max. míra podpory je v případě nové výstavby sportovišť 50 % způsobilých
výdajů. Program byl vyhlášen jak pro rok 2015, tak i pro rok 2016. Stavební povolení jsme získali v roce 2014
a následně přišly volby. O kolik peněz obec v případě získání dotací tak přišla, si spočítáte určitě sami… Jen je
potřeba vědět kam jít, na koho se obrátit a nedělat alespoň v rámci milionových investic ukvapená
rozhodnutí a jimi se navíc ještě pak chlubit.
Za spravedlivé, otevřené a transparentní hospodaření obce považuje starosta Ing. Kolík dle svého
předvolebního slibu :
Navýšení starosty rozhodovat samostatně bez zastupitelstva z 20 na 50 tisíc korun, a to o jakékoli investici,
dále o výběrovým řízení , které provádí sám od 30 do 50 tisíc korun, odmítá napsat alespoň krátký zápis, jak
ho provedl, kdo se přihlásil, kdo byl osloven a za kolik kdo a co nabídl. Dále si nechal schválit, že provádí sám
s místostarostou Švehlou bez zastupitelstva výběrové řízení na akce do 120 tisíc korun. Taková je realita
otevřeného a průhledného hospodaření obce současnosti a změn, kterých jsme se za minulý rok dočkali a
starosta tak naplňuje program, který, jak napsal, u voličů vyhrál!!!
Rok a půl mi bylo vyčítáno, že nejsem starosty Kolíka opozice, ale spíše při jednání zastupitelstva jeho
poradcem. Ano, rok a půl jsem se tak choval a neměl žádný problém s tím, v jaké jsem, či nejsem funkci a
naopak ve výměně vedení na obci viděl i pozitiva. Když pak ale spatří světlo světa roční uzávěrka a zjistí se, že
se utratilo v roce 2015 rekordních téměř deset milionů korun, tak to bylo velké zklamání a z cen za některé
akce i šok. Je těžké dělat hlupáka z toho, kdo je na obci 18 let. Něco tak za ta léta o cenách a hospodaření
obce musí zákonitě přece vědět. Martin Kolík by si měl uvědomit, že je už starostou obce, který když něco
řekne nebo lidem napíše, tak to musí mít svou váhu, ale i vážnost…
Zdeněk Neumann

www.domanin.cz

3

DOMANÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Ještě ke snahám zpochybnit hospodaření obce v roce 2015
Dobře a efektivně hospodařit s obecními prostředky je nejdůležitějším úkolem v činnosti obce, obecního
úřadu, členů zastupitelstva, starosty. Člen zastupitelstva a bývalý místostarosta pan Neumann se zamýšlí
znovu nad hospodařením obce v roce 2015. Obsah článků má společného jmenovatele: utrácí se moc a
nečerpala se dotace, která byla nadosah. Budeme to slyšet zřejmě ještě dlouho a nejvíce před volbami.
Nejzávažnější část kritiky je cílena na částku 10 mil. Kč na výdajové straně, označena je jako nejvyšší za
poslední roky. Ano možná jsou tyto výdaje nejvyšší, ale pořídilo se za ně hřiště (cca 40 % všech výdajů),
výdaje navýšily kompostéry (dotace jsme dostali až po předložení faktury a máme částku tedy v nákladech i v
příjmech) a oprava problematické havarijní části vodovodu. Ani jednomu výdaji se prakticky nešlo vyhnout.
Kdybychom stihli v roce 2015 ještě opravit nějakou cestu, úpravnu vody, provedli potřebné investice do
kmenové kanalizační stoky, byly by výdaje ještě rekordnější okolo 16 mil. Kč a přísnost opozice ještě větší.
Nutno podotknout, že v roce 2015 byly rekordní i příjmy (8,136 mil. Kč).
Proč se nečerpala dotace na hřiště? Na přípravě výstavby rozsáhlého sportovního areálu se na obci začalo
intenzivně pracovat cca od roku 2008. V té době běžely dotace příznivé výstavbám hřišť, až do roku 2014,
kdy jsem přebíral zodpovědnost za rozestavěný sportovní areál. V letech 2008-2014 se stihlo udělat
v přípravě sice dost, ale nic dokončeného, natož s dotací. Domanín bohužel zaspal. V roce 2015 obec už
skutečně čerpat dotaci nemohla. Pan Neumann sice až rok po výstavbě hřiště našel dotační titul
Ministerstva školství pod č. 133510, ale na něj Domanín také nemohl čerpat, neboť podmínkou byla uzavřená
smlouva s konkrétní neziskovou sportovní organizací na intenzivní využívání hřiště po dobu min. 5-ti let.
Uvedený dotační titul je prioritně zaměřený na rekonstrukce hřišť sportovních center pro přípravu na
olympijské hry a dotaci obdrželo v roce 2015 i v roce 2016 pouze 6 % žadatelů, což je mimořádné nízká
úspěšnost.
Ing. Martin Kolík, starosta obce

Vítání občánků
V pátek 17. června proběhlo na obecním
úřadě vítání nových občánků Domanína.
Z jedenácti narozených miminek přišlo na
slavnostní přivítání se svým miminkem
devatero rodičů.
Vítání si nenechali ujít ani prarodiče a
blízcí příbuzní.
Přejeme rodičům i novým občánkům
Domanína spoustu spokojenosti a
zdravíčka.
Lucie Milfaitová
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PRÁZDNINOVÁ PŘÍLOHA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Malým i velkým čtenářům Domanínského zpravodaje přejeme i v druhé polovině prázdnin... (více v křížovce )

Jaroslava Žemličková
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Dětský den
Poslední květnovou neděli proběhl dětský den, který se
nesl v duchu vodnic a vodníků. Sraz byl u obecního úřadu a
napínavou hrou „šipkovaná“ děti spolu s rodiči postupně
dorazily k Cíglerovskému rybníku. Děti si během zábavného
odpoledne mohly vyzkoušet spoustu „vodníkovských“
disciplín a mnoho jiného. Mohly se povozit v lodičce, střílet
vzduchovkou nebo lukem, ulovit rybičku nebo si ozdobit a
sníst pizzu své vlastní výroby. Počasí se vydařilo a malí i
velcí vodníci se domů vraceli až k podvečeru.
Věříme, že konec vodníků v Domaníně určitě není a
budeme se těšit na další vodnické odpoledne.
Lucie Milfaitová

KULTURA

Hasičská soutěž
SDH Domanín si Vás všechny tímto dovoluje srdečně pozvat na 1. ročník
hasičské soutěže v požárním útoku O putovní pohár SDH Domanín,
která proběhne 13. srpna 2016 od 13.00 ve sportovním areálu v
Domaníně.
Kromě příjemně stráveného odpoledne s námi se také můžete těšit na
zajímavou podívanou ostatních účastníku soutěže a poté na finále o
putovní pohár. 
Na všechny se moc těšíme.
Bára Mazáková, SDH Domanín
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