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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 13. 9. 2016  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 

s prodloužením uložení finančních úspor ve výši 

6 mil. Kč na termínovaných vkladech o 6 měsíců.  

- ZO souhlasilo s provedením rozpočtové 

změny, která zajišťuje dostatek prostředků pro 

financování opravy rybníka Nový – koupaliště. 

Prostředky ve výši 50 000 Kč se přesunuly 

z paragrafu “Čištění odpadních vod“.  

- ZO na doporučení výběrové komise (tvořené 

přítomnými členy ZO) souhlasilo s výběrem 

nejvýhodnější nabídky firmy JIPAMA s.r.o. 

Hrachoviště na akci „Oprava rybníka Nový 

Domanín“ za cenu 106 202,- Kč včetně DPH.  

- ZO na doporučení výběrové komise (tvořené  

přítomnými členy ZO) souhlasilo s výběrem 

nejvýhodnější nabídky firmy ASFALT OK s.r.o. 

České Budějovice na akci „Oprava komunikace 

u lesovny Domanín“ za cenu 151 492,- Kč 

včetně DPH.  

- ZO vzalo na vědomí rozsah zadání projektové 

dokumentace na úpravu návsi se zaměřením na 

dopravu a zeleň.   

- ZO pověřilo starostu jednáním s vlastníky 

nemovitostí napojených na místní komunikaci 

p. č. 1807.  

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou 

zveřejňována na úřední desce a na webových 

stránkách obce. 

Martin Kolík 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

- Krajské volby: Proběhnou v pátek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin 

tradičně v jednací místnosti Obecního úřadu Domanín. 

- Dotace na dětské hřiště: Po neúspěšném zažádání o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme 

zažádali o podporu Nadaci ČEZ. Naše žádost splnila sice podmínky, ovšem upřednostněny byly jiné 

projekty. O získání dotačních prostředků budeme znovu usilovat. 
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- Štěpkování větví: V sobotu 22. října od 8.00 hodin mohou předem objednaní zájemci využít obecní 

benzínový štěpkovač s obsluhou. Služba je zdarma. Vhodné zejména pro občany, pro něž je 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. 

 

Svozový den 

V sobotu 15. října 2016 od 8.00 do 13.00 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 10 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). Také 

nebude přijímán odpad z podnikání. 

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.   
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Projektová dokumentace na úpravu návsi 

Málokdo ze současných občanů obce pamatuje podobu návsi tak, jak ji kdysi zachytil malíř Jan 

Holešínský na obraze uloženém na obecním úřadě. Z tohoto obrazu je vytvořena nástěnná malba u 

největšího stolu v Jihočeské hospůdce. Byla to náves bez souvisle zpevněných ploch, s dostatkem stromů 

a rákosím ve Stávku. Kolem kapličky byly široké pásy růží, a tak zdivo a základy mohly dýchat s nimi.  

Dnes máme náves vyasfaltovanou, s vysokými obrubníky, zeleň je soustředěna výhradně do parků, 

rybníky mají „podle pravítka“ střižené kamenobetonové břehy. Zásahy poplatné době, vedeny dobrými 

úmysly, mají své výhody zejména v nenáročné údržbě návsi.  

V mnohých obcích máme dostatek příkladů a inspirací, jak je možné návesní prostor zkvalitnit. 

Samozřejmě není možné se vrátit o 100 let zpátky. Dnes je dopravní situace zcela jinde, intenzivně 

využívané plochy musí být asfaltové, stouply nároky na dostatek parkovacích míst. Ovšem určitě se dá 

najít způsob, jak navázat na současnou podobu návsi, na dosud vložené prostředky. Lze vyhovět 

dopravním nárokům a současně udělat náves zelenější, malebnější, útulnější.   

Zastupitelé obce letos schválili vyhotovení projektové dokumentace na úpravu návsi se zaměřením na 

dopravu a zeleň. Projektanti budou řešit plochu návsi od parčíku u obecní hospody až dolů k hlavní 

křižovatce. Počítáme s tím, že k plánovaným úpravám se vyjádří i občané, kterým bude záměr včas 

představen na veřejném diskusním setkání. Hotový projekt se pak pokusíme zrealizovat, nejlépe 

s využitím dotačních příležitostí.  

       Martin Kolík 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

 

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016 

V souladu se zákonem o ochraně ovzduší mají provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů na pevná 

paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro 

teplovodní soustavu ústředního vytápění (kotle na uhlí, dřevo apod.), novou zákonnou povinnost zajistit 

jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou. 

První kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2016. Na vyžádání obecního úřadu s rozšířenou 

působností je provozovatel povinen předložit doklad o provedení této kontroly odborně způsobilou 

osobou. Za neprovedení kontroly nebo nepředložení dokladu hrozí fyzické osobě pokuta do výše 

20.000,00 Kč a podnikající fyzické a právnické osobě pokuta do výše 50.000,00 Kč. 

Seznam odborně způsobilých osob pro zajištění kontroly technického stavu a provozu kotle je uveden na 

odkazu http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 

Zdroj: Hana Vojtěchová, město Třeboň, odbor životního prostředí, www.mesto-trebon.cz 

Zaslala: Jaroslava Žemličková 



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

4             www.domanin.cz 

KULTURA 

S Domem dětí kolem Světa  

V sobotu 1. října 2016 se můžete 

zúčastnit již 41. ročníku pochodu kolem 

Světa připravovaného Domem dětí a 

mládeže v Třeboni pro děti a rodiče 

s dětmi. Trasa je dlouhá asi 12 km a 

vede po naučné stezce Cesta kolem 

Světa, tedy částečně i katastrem 

Domanína. Vychází se ve 13 hodin od 

hotelu Bohemia a cíl je v Domě dětí a 

mládeže v Třeboni. Startovné činí pro 

členy kroužků DDM 10 Kč, pro ostatní 

20 Kč.  

Jaroslava Žemličková 
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Obecní úřad zve domanínské seniory na přátelské odpolední 

setkání. Dobrovolníci si mohou s paní Věrou Dvořákovou 

(Zahradnictví u hrobky) před „dušičkami“ připravit vhodnou 

vlastnoruční dekoraci.   

Setkání proběhne ve středu 26. října od 17 hodin v obecní 

Domanínské hospodě vedle obchodu.  

Všichni jsou srdečně zváni! 

 

SSEETTKKÁÁNNÍÍ  SSEENNIIOORRŮŮ  


