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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 16. 8. 2016  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 

s provedením rozpočtových opatření č. 7/2016 a 

současně souhlasilo se zachováním rozsahu 

krajem dotovaného projektu pro nákup požární 

techniky a s nákupem přívěsného vozíku s ližinami 

pro činnost sdružení dobrovolných hasičů obce.    

- ZO souhlasilo po ukončení platnosti 

termínovaných vkladů s opětovným dlouhodobým 

uložením úspor takto: 5 mil. Kč na kapitálový 

vklad u WSPK na 24 měsíců, 1 mil. Kč u J&T Banky 

na 24 měsíců a s uložením 1 mil. Kč ze spořícího 

účtu u WSPK na kapitálový vklad u WSPK na 12 

měsíců. 

- ZO vzalo na vědomí vstup Sdružení obcí regionu 

Třeboňsko do Turistické oblasti Třeboňsko a 

souhlasilo se začleněním správního obvodu obce 

Domanín do výše uvedené turistické oblasti.  

- ZO schválilo záměr opravy asfaltové cesty u 

lesovny (od křížku kolem odbočky na hřiště a 

prostor u trafostanice) „zažehlovací“ technologií 

s termínem do 10. 11. 2016 a pověřuje starostu 

oslovit firmy, které budou navrženy členy 

zastupitelstva k podání cenových nabídek. 

Jediným kritériem pro výběr nejvýhodnější 

nabídky je cena díla. 

- ZO souhlasilo s provedením výběrového řízení na 

opravu rybníka Nový (koupaliště) v maximálním 

předpokládaném rozsahu – výměna výpustě, 

oprava břehu spočívající v zaštěrkování v délce 

30 bm a 30 t štěrku, dále vyčištění dna, přičemž 

osloveny budou firmy Rybářství Třeboň a.s., 

Hydrokov s.r.o., fy pana Mlčáka a JIPAMA s.r.o. 

k podání cenových nabídek. Jediným kritériem pro 

výběr nejvhodnější nabídky je cena díla. Termín 

realizace do 20. 11. 2016.  

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou 

zveřejňována na úřední desce a na webových 

stránkách obce. 

Martin Kolík 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

- Nedoplatky: Skončil čas dovolených, využijte úřední hodiny k zaplacení nedoplatků do pokladny obecního 

úřadu, možno zaslat též bezhotovostně na účet. 
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- Obecní bytovka č. p. 92 (výměna zvonků): Provedeno bylo osazení nových zvonků s možností odemknutí 

vchodových dveří z jednotlivých bytů. 

- Opravy veřejného osvětlení: Kromě běžné výměny výbojek a oprav vypálených svítidel, jsme letos 

v autocampu řešili kuriózní „poruchy“. V jednom případě bylo čidlo reagující na intenzitu venkovního světla 

zakryto spacákem a ve druhém strženo a zašlapáno v měkké zemi, což způsobovalo svícení i ve dne.  

- Svatováclavská pouť: Letos je 28. září ve středu a tradiční oslavy proběhnou o víkendu 24. - 25. 9. 2016. 

Vývoz komunálního odpadu proběhne ve středu 28. 9. 2016. 

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Oprava koupaliště a výlov 

Zastupitelé obce jednomyslně schválili opravu rybníka Nový. Zub času se projevil zejména na nezpevněných 

březích rybníka a na výpusti. Opravy s celkovými odhadovanými náklady přes 100 000,- Kč proběhnou po 

vypuštění rybníka po koupací sezóně (nejpozději v termínu do 20. 11. 2016), aby byla co největší 

pravděpodobnost, že se v příštím roce rybník do léta zase zcela naplní.  

Nejvíce postiženým břehem, vlivem letitého působení vln a ledu, je břeh od parkoviště k pergole. Další 

odplavení zeminy by již mohlo zúžit a narušit příjezdovou cestu.  Na tomto břehu dojde k odstranění 

náletových stromů a keřů, k doplnění a zhutnění jílu a k návozu a urovnání lomového kamene.   

Stávající výpust (též bel či požerák) je provedena z monolitického betonu a také ta je již po přibližně 

padesátileté službě značně poškozena. Uvnitř i vně je odlámán beton a to i v místech zkorodovaných  

U-profilů, ve kterých jsou zapuštěny dřevěné dluže.  Bezprostřední riziko rozlomení či intenzivního protékání 

výpustě sice zřejmě nehrozí, ovšem výměnou se předejde nemilému překvapení v době, kdy se nám to 

nejméně hodí. Opakované opravy by vedly k častějšímu vypouštění rybníka, což není u „nebesáku“ žádoucí. 

Nová výpust sama o sobě není rozhodující položkou celkových oprav (cca 1/3 nákladů). 

Kromě výše uvedených oprav se mohou uživatelé rybníka těšit na vyčištění dna od lahví, kamenů apod., na 

nově natřenou lávku, uvažujeme o doplnění písku na plážičku a osazení stromů do opraveného břehu. 

Uvidíme, jak vyjdeme finančně. Proběhne výběrové řízení na firmu, která provede opravy. Kalkulace na 

opravy jsou prováděny dle odhadované kubatury, fakturovat se bude podle skutečných objemů. 

Co s rybami v rybníce? Na sobotu 1. 10. 2016 od 7:30 hodin je plánován výlov, který dostal na starost správce 

rybníka pan Pavel Košina ml. Nikdo není schopen říct, kolik je tam ryb. Obec doplnila ryby naposledy před 

soutěží v květnu 2015 (100 kilových kapříků) a několik kusů kaprů bylo do rybníka puštěno před Vánoci.  

Výlovem obecních ryb asi po cca 15ti letech se udělá inventura, kdy „inventurní komisi“ budou tvořit všichni 

přítomní občané Domanína. Všechny vylovené a zvážené ryby budou převzaty Rybářstvím Třeboň a na jaře 

po naplnění vodou ve stejném množství vráceny do rybníka. Během výlovu je domluveno občerstvení, 

pochutnat si můžete na rybí polévce a kapru na grilu.  

       Martin Kolík 
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Svatováclavská procházka  

V neděli 24. 9. 2016 máte možnost zúčastnit se společné procházky. Sraz je ve 14 hodin na dolním parkovišti. 

Procházka v délce cca 4 km povede Panenskou alejí kolem obecní čističky odpadních vod až na hráz Horního 

Panenského rybníka a pak stejnou trasou zpět.  Vhodné pro všechny věkové kategorie, půjde se pomalu. 

Během cesty se můžete podívat na už poměrně vzrostlou Panenskou alej a na otevřenou obecní čističku 

odpadních vod, kde Vám důležité informace k procesu čištění sdělí obsluha. Za zhlédnutí stojí hráz Horního 

Panenského rybníka, která je čerstvě opravena a osazena dubovou alejí. V případě vydatného deště se 

procházka nekoná.    

Martin Kolík 

 

Dotace na hřiště, rekordní příjem do rozpočtu v roce 2015 

Obcím jsou dotace od ministerstva školství a sportu na sportoviště poskytovány na sportoviště za 

následujících podmínek: 

Dotace se poskytují pouze do sportovních zařízení, která žadatel / obec / vlastní a jsou již využívána 

nebo budou využívána  konkrétní neziskovým spolkem, jejichž hlavní náplní je sportovní činnost. 

Obce doloží využívání sportovních zařízení formou čestného prohlášení příslušné neziskové organizace 

o využívání sportovního zařízení.  

Nebyl sebemenší problém, aby obec takovou neziskovou organizaci v případě potřeby během několika hodin 

vytvořila, jako to dělají v mnoha případech za účelem získání milionových dotací jiné obce a firmy, a 

přizpůsobují tak podmínky k získání dotačního titulu. Je to podobné tomu jako kdybyste chtěli žádat o 

kotlíkovou dotaci a nemohli jste, protože jedním oknem uniká dle energetického auditu teplo a vy jste ho 

nechtěli vyměnit. Je to jen otázka chtění a nějaké papírové práce navíc, která není bohužel na rozdíl od jiných 

prací vidět, ale do rozpočtu pak přináší spoustu peněz. Stejně tomu jednou dříve či později bude a nějaký 

spolek se vytvoří. Věřím, že pár nadšenců by se zcela určitě pro založení spolku nohejbalistů, tenistů, nebo 

třeba malé kopané našlo. 

O dotaci žádat v minulosti možné nebylo, neboť stavební povolení jsme získali až v roce 2014 a bez něj žádat 

o nic nešlo. Stále proti stavbě někdo něco vymýšlel, odvolával se a nebylo zřejmé, zda se vůbec něco stavět 

bude. Naopak se dalo požádat o dotaci na rozestavěný, nezkolaudovaný areál v roce 2015. Kdo je pak ten, 

kdo zaspal, když následně přišly volby? Jsou to ale věci, které starosta Kolík dnes již dobře ví, a přesto Vám 

píše něco, aby obhájil stavbu bez dotace, nebo alespoň žádost o ní. Každý z nás má jiné priority 

hospodaření… a to především s pohledem do budoucna. Stavět, když jsou peníze, umí každý a utratit a 

postavit vše najednou bez ohledu do budoucna také. Proto se v minulosti stavělo tak, aby stále bylo dost a 

mohli jsme si dovolit to, co jiné obce nikoli. 

V jednom nedávném zpravodaji obhajoval starosta Kolík zavedení 70 tisícového poplatku obci za napojení na 

nově budované kanalizace a vodovod. Připomínal, jak byly v minulosti v Domaníně až nevídané podmínky ve 

věci podpory staveb. Ukázalo se tak, jak by to bylo, kdyby starostu dělal v minulosti on. Právě takové 

podmínky umožnily v posledních 10 letech největší rozvoj obce za 100 let zpátky a v obci se dnes rodí děti, 

které jsou zárukou budoucnosti naší obce a mnozí si tak mohli za politiky a podpory minulých zastupitelstev 

splnit za lepších podmínek než jinde, sen vlastního bydlení. Sen, na který si téměř všichni stejně vzali půjčky a 
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na mnoho let se zadlužili. Díky tomuto rozvoji a tím navýšení počtu obyvatel včetně změny rozpočtové určení 

daní, právě tolik rekordních peněz do obce přišlo, bude přicházet a schodek nebyl v loňském roce ještě větší. 

Je to důsledek politiky minulých let a rozvoje, který jsme tolik podporovali a všech těch, co na obci tenkrát 

seděli. Která obec na Třeboňsku takto vysoký poplatek za napojení na vodovod či kanalizaci má - žádná! Jen v 

Domaníně se otočily kola budoucnosti a jejího rozvoje. 

Zdeněk Neumann 

 

K článku p. Neumanna - opět dotace na hřiště  

Bývalý místostarosta pan Zdeněk Neumann již ve třetím článku opakuje, že jsme vloni mohli žádat o dotaci 

na víceúčelové hřiště. Tentokrát dokonce vytýká, že obec účelově nevytvořila neziskovou sportovní 

organizaci, aby šlo žádat o dotaci. Omlouvám se, ale s tímto pojetím vedení obce nechci mít nic společného. 

Představa, že obec za občany vytvoří občanské sdružení, vytvoří jim stanovy, provede registrace na finančním 

úřadě, u příslušného svazu, povede účetnictví apod., je neskutečná. Nedovedu si představit, že by obec něco 

takového podnítila a pak se strachovala, že klub nebude trénovat, nebude soutěžit, podvodně byl zařazen do 

širší rozvojové koncepce. Důsledky takového chování jsou jasné – odnětí dotace a pokuty.  

Někdo by to třeba zvládl, někdo kdo má v klamání praxi. A to vše u dotace, kde byla šance na získání dotace 

téměř nulová i pokud by tu sportovní klub byl. Dotace byla zejména na rekonstrukce hřišť sportovních center 

a získalo ji jen 6 % žadatelů.   

Rád bych občanům sdělil, že dál tuto debatu, kde kritik pracuje spíše s dojmy, nepovedu. Redakční pravidla 

neumožňují neustále opakovat stejné téma, které navíc není již aktuální, což bylo panu Neumannovi 

oznámeno. Ještě v tomto roce potřebujeme spoustu času na provedení akcí, které občanům něco přinesou a 

slíbili jsme jim je.  

Martin Kolík 

 

Běh kolem světa 2016 

Stále ještě se můžete registrovat do tradičního běžeckého závodu Běh kolem světa, jehož 5. ročník se 

uskuteční v sobotu 10. září 2016. Trasa závodu vede po naučné stezce Cesta kolem Světa, částečně tedy i 

katastrem Domanína.  

Start hlavního závodu je v přesně v 15:15 na začátku naučné stezky - u závory do parku mezi hotely Svět a 

Regent. Délka trasy hlavního závodu je 11,729 km. Pro děti a mládež jsou připraveny speciální trasy od 100 m 

do 3 km.  

Podrobné informace k závodu najdete na www.behkolemsveta.cz. Registrovat se můžete on-line na 

uvedených webových stránkách nebo na místě od 13:00 hodin. Startovné při registraci online do hlavního 

závodu činí 250 Kč na osobu.  

Jaroslava Žemličková 

Zdroj: www.behkolemsveta.cz 
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První ročník hasičské soutěže O putovní pohár… 

Dne 13. 6. 2016 proběhl 1. ročník hasičské soutěže O Putovní pohár SDH Domanín. Celkem se sjelo 11 

družstev mužů a 2 družstva žen. Přednost dostala kategorie žen, jako první šla na řadu naše děvčata. Zvládla 

to skvěle s časem 32,67 a ani tým z Třebeče s časem 44,46, naše děvčata nezdolal. Tím naše ženy ovládly 

kategorii žen.  

Poté na řadu přišli muži a tam to začalo být zajímavější, jelikož šlo o postup do druhého kola o Putovní pohár. 

Domácí družstvo, běželo jako druhé a s časem 27:94 obsadilo první místo. Bohužel, tam se moc dlouho 

neohřálo, jelikož přišlo hned na řadu družstvo Slavošovice a s časem 19:21 bylo jasným favoritem na postup 

do druhého kola a tím i jasně a s přehledem vyhrálo kolo první. Nakonec se naše družstvo chlapů, umístilo na 

krásném čtvrtém místě. Postup do finále si po družstvu Slavošovic zajistily také týmy z Halámek, Záblatí, 

Cepu, Lomnice nad Lužnicí a samozřejmě nesměl chybět i domácí tým. 

Druhé kolo už bylo o hodně zajímavější, jak pro družstva, tak pro diváky, kteří se přišli podívat a podpořit 

domácí tým. Nejdříve se sdělila pravidla druhého kola, kde bylo jasně na členech všech týmů vidět, že je 

hodně překvapila (o to nám přeci šlo ). Jako první šel na řadu tým z Lomnice nad Lužnicí. Na základně si 

každý připravil svou pozici a pak to přišlo... losování, na jaké pozici jednotlivý členové družstva v druhém kole 

poběží. Bylo zajímavé s napětím očekávat, jakou pozici si kdo vytáhne. Stejně tak výrazy v obličejích 

závodníků stály za to. O to zajímavější bylo pozorovat výkony týmů a především členů. Jednomu z účastníků 

se povedl opravdu kuriózní přehmat, vylosoval si post „koš“ a při samotném závodě se mu povedlo to, že 

místo aby si vzal svou savici, vzal savici kolegovi. S ní pak utíkal nevědomky pryč. Nakonec, ale vše dobře 

dopadlo a všichni měli na svých pozicích to, co měli mít a útok byl nakonec zdárně dokončen. Pobavili jsme se 

opravdu všichni, a protože se toto moc často nestává a jen tak nevidí na vlastní oči, tento „povedený kousek“ 

jsme prostě museli ocenit. Finále pak ovládly Halámky a s časem 28:17 obsadily i druhé kolo a tím získaly 

Putovní pohár. Náš tým mužů skončil hned za nimi s časem 32:09.  

Doufáme, že nám snad to finále vyjde příští rok. Tímto bychom, ještě jednou chtěli poděkovat všem týmům, 

které dorazily, divákům za podporu a hlavně sponzorům, bez kterých by to nešlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Kropík , SDH Domanín 
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KULTURA 

Svatováclavský budíček 

V sobotu 24. září 2016 od 6:00 hodin, Vás již tradičně probudí Sbor dobrovolných 

hasičů Domanín spolu s kapelou Venkovanka veselou písničkou. Kapelu si poté 

můžete v odpoledních hodinách poslechnout také v Jihočeské hospůdce. 

 Martin Kropík, SDH Domanín 

 

Pouťová zábava 

 

 

 

 

 

 

Jihočeská hospůdka 

 

Výlov koupaliště 

 

 

 

 

 

 

 

 

obec Domanín 
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Výlov koupaliště - rybník Nový  

Obec Domanín si Vás dovoluje pozvat na výlov koupaliště, který proběhne 

v sobotu 1. 10. 2016. 
Výlov bude probíhat v dopoledních hodinách se zahájením v 7.30 hod. 

Během výlovu můžete ochutnat rybí polévku a kapra na grilu ve stánku 

s občerstvením. 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

 


