DOMANÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
LISTOPAD 2016  ČÍSLO 115  ZDARMA

OBSAH
Obsah ...................................................................1
Z jednání zastupitelstva .......................................1
Z obecního úřadu .................................................1

Příspěvky od občanů ........................................... 2
Kultura ................................................................ 4

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 11. 10. 2016
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo seznam
akcí, kdy je v Domaníně možné nedodržovat noční
klid takto:
a) Do 4 hodin do rána v noci z 31. prosince na
1. ledna, v době konání mysliveckého plesu, v době
konání hasičského plesu, v noci z 30. dubna na
1. května a v době konání Svatováclavské pouti.
b) Do 23. hodiny pro konání akce Domanínské
turistické léto.
- ZO souhlasilo s poskytnutím příspěvku ve výši
2 500 Kč na vydání knihy „Slavné stavby Damase
Deworetzkého a Jana Sedláčka“. Obec obdrží 10
výtisků.
- ZO souhlasilo s výjimkou ze stavební uzávěry na
úpravu cesty na hřbitov (rozšíření křižovatky a
výhybny) podle projektové dokumentace předložené
Atelierem M.A.A.T., s.r.o. Tábor.
- ZO vyhlásilo záměr pronájmu bytu 3+1 s garáží

v domě č.p. 92 (bytovka) za měsíční nájem 4 520,- Kč
(bez energií), dva nájmy nutno složit předem.
- ZO
souhlasilo
s vyhotovením
projektové
dokumentace pro stavební povolení na zateplení
bytového domu č.p. 92 a na vytápění tepelným
čerpadlem a dále souhlasí s podáním žádosti o
dotaci z programu IROP.
- ZO nesouhlasilo se zařazením místních komunikací
p. č. 125/14, 1630/4, 1803/18, 1803/22, 1803/27,
1803/32 do Pasportu místních komunikací obce a
s vyřazením komunikací p. č. 125/2, 1807, 1608/25,
1618/3, 1618/13.
- ZO vzalo na vědomí petici občanů k plánovanému
využití pozemku p. č. 1608/16 (Vrchy).
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou
zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách
obce.

Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Klekání: Polední a večerní zvonění kapličky na čas utichlo, neboť byla zadána oprava elektroniky, která řídí
zapínání a vypínání zvonů.
- Noční klid: Po novele Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích je možné od 1. 10. 2016 dobu nočního klidu (od 22
do 6 hodin) omezit toliko vydáním obecně závazné vyhlášky naší obce. Zde jsou taxativně vymezené akce a čas
zkrácení doby nočního klidu tak, aby pořadatelé akcí byli uchránění případnému postihu. Seznam akcí je uveden
v tomto zpravodaji v rubrice „Z jednání zastupitelstva“. Do vyhlášky obce je možné schválit další výjimečné akce
celoobecního významu, pokud budou oznámeny minimálně 6 týdnů před jejich konáním. Zákonodárce považuje
nerušený odpočinek v noční době za veřejný zájem a výjimečné případy je nutné stanovit tak, aby lidé v obci žijící
mohli počet a rozložení probdělých nocí předvídat.
www.domanin.cz
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- Opravy cest: Dokončena byla oprava cesty v dolní části obce „u lesovny – trafostanice“ v plánovaném rozsahu
250 m2. Provedena byla taktéž oprava největších děr na cestě do Branné v rozsahu 90 m2.
- Opravy kanalizace: Pozornost občanů vzbudila díra v asfaltu na silnici III. třídy nad parkem, díky čemuž se
předešlo větším škodám. Svalená obecní kanalizace způsobila vyplavení více než 1 m3 zeminy a rozpraskání
poměrně velké plochy komunikace. Hrozilo propadnutí kola vozidla do vzniklé prohlubně. Na listopad je
plánována oprava dvou pobořených kanalizačních šachet v návesním prostoru.

Lázeňský a rekreační poplatek
Žádáme všechny ubytovatele v k. ú. Domanín, kteří ještě neuhradili místní poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt za třetí čtvrtletí 2016 (červenec – září), aby tak učinili co nejdříve. Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o
místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, je splatnost poplatku vždy nejpozději poslední den každého
čtvrtletí příslušného kalendářního roku. V případě, že nejsou poplatky odvedeny včas, dopouští se tím ubytovatel
porušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním poplatku, za což mu může být vyměřena až trojnásobná
výše poplatku.
Stejně tak upozorňujeme na ohlašovací povinnost ubytovatele v případě zahájení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Toto je povinen ubytovatel oznámit správci poplatku (OÚ
Domanín) nejdéle do 15 dnů od zahájení činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci
poplatku také případné ukončení činnosti přechodného ubytování.
Lucie Milfaitová, kontrolní výbor obce Domanín

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Co chystají domanínské maminky?
Skupina osmi domanínských maminek se sešla ve středu 5. října v Jihočeské hospůdce u
Šírka za účelem přípravy dalších akcí pro děti a rodiny s dětmi u nás v Domaníně.
Vzhledem k tomu, že maminky nejsou registrovány v žádném spolku, připravují akce
převážně pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Domanín, kterému na tuto činnost
přispívá obec Domanín ze svého rozpočtu.
Maminky mezi sebou rády přivítají další dobrovolnice či dobrovolníky. Pokud máte zájem
se podílet na přípravě a realizaci akcí pro děti a rodiny s dětmi u nás v Domaníně, tak
přijďte do Jihočeské hospůdky na další schůzku naplánovanou na středu 23. listopadu od 20 hodin. Podmínkou
není být maminkou s malým dítětem, můžete být i tatínkem, rodičem větších dětí i nerodičem, který se chce
zapojit. Nerozhoduje ani věk. Zkrátka důležitá je hlavně chuť se zapojit. A do jaké míry? To už je na vás. Někdo
přispěje svým nápadem, někdo tvorbou plakátů na počítači, jiný výrobou kulis či dárečků pro děti, přípravou
soutěží, plněním balíčků na Mikuláše...
V minulosti jste mohli navštívit spoustu podařených akcí a na další jste srdečně zváni. V nejbližší době se chystá
na sobotní podvečer 10. prosince tradiční lampionový průvod, který dovede děti za Mikulášem. Více informací k
mikulášské nadílce bude uvedeno v prosincovém čísle Domanínského zpravodaje. Před Štědrým dnem se ještě
můžete těšit na horký punč, který se bude podávat u vánočního stromečku při zpívání koled. V příštích dvanácti
měsících se potom uskuteční masopustní karneval, pálení čarodějnic v předvečer 1. máje a dětský den.
Jaroslava Žemličková

Domanínští dali nejvíce hlasů ČSSD a ODS
Ve dnech 7. a 8. října proběhlo hlasování ve volbách do krajských zastupitelstev. My v Domaníně hlasovali pro
kandidáty z Jihočeského kraje. Nejvíce hlasů získala ČSSD, a to jak od voličů z Domanína, tak z celého
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Jihočeského kraje. Jihočeští sociální demokraté slaví nejlepší výsledek v zemi. Vypadá to, že v čele kraje se udrží
hejtman Jiří Zimola, pro něhož je to už třetí vítězství v krajských volbách. Koalice se rýsuje ve složení ČSSD, ANO
2011 a JIHOČEŠI 2012.

Volební účast
Volební účast byla celkově v České republice 34,57 %, 36,31 % pak v Jihočeském kraji. V Domaníně přišlo k volbám
36,12 % voličů. Je to sice o 3,5 % více než v minulých krajských volbách, přesto je to stále nízké číslo. Lidé
pravděpodobně nepřikládají krajské politice takový význam jako např. politice komunální.
Výsledky hlasování z celého
Jihočeského kraje
Na prvních třech místech se v
Jihočeském kraji umístily ČSSD,
ANO 2011 a ODS. Podrobněji
včetně
počtu
získaných
mandátů v zastupitelstvu viz
následující graf, ve kterém jsou
uvedené
strany,
které
v krajském zastupitelstvu získaly
mandáty.

Hlasování domanínských voličů
U nás v Domaníně jsme výše uvedených sedm stran též preferovali, avšak v trochu jiném pořadí. Mnohem více
jsme podpořili ČSSD, která od nás získala více jak třetinu hlasů, druhou v pořadí jsme volili ODS a třetí PRO JIŽNÍ
ČECHY. Celorepublikově populární hnutí ANO 2011 skončilo v Domaníně až čtvrté s 9,34 %, zatímco celkově jej v
kraji volilo 17,67 % voličů. Kompletní pořadí, jak jsme hlasovali v Domaníně, je uvedené v následující tabulce.
Kandidátní listina
ČSSD
ODS
PRO JIŽNÍ ČECHY - Starostové, HOPB a TOP 09
ANO 2011
JIHOČEŠI 2012
KDU-ČSL
KSČM
Strana zelených
Koalice SPD a SPO
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Česká pirátská strana
Úsvit - Národní Koalice
Politické hnutí PRO 2016
Národní demokracie
JIHOČEŠTÍ HASIČI
Strana svobodných občanů
Ostatní
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Platné hlasy získané v Domaníně
hlasy
%
34
31,77
14
13,08
10
9,34
10
9,34
8
7,47
7
6,54
5
4,67
5
4
2
2
2
1
1
1
1
0

4,67
3,73
1,86
1,86
1,86
0,93
0,93
0,93
0,93
0,00
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Favorizovaní kandidáti v Domaníně
A jaké jsme měli ve volbách 2016 v Domaníně favority? Na kandidátce ČSSD jsme nejčastěji zaškrtávali
současného krajského hejtmana Jiřího Zimolu a třeboňského místostarostu Zdeňka Mráze, který byl členem
dosavadního zastupitelstva kraje. Oba v zastupitelstvu získali mandáty. V jihočeské ODS byli našimi favority Jan
Zahradník, který už v minulosti zastával post jihočeského hejtmana, a bývalý starosta a současný zastupitel
Třeboně Jan Váňa. Oba též získali mandát. U ostatních stran jsme žádného kandidáta nijak zvlášť nepreferovali.
Hlasování domanínských voličů v předchozích krajských volbách
V letošních volbách se preference domanínských oproti předchozím krajským volbám o něco změnily. V roce 2012
obsadily v Domaníně top pozice ČSSD (23,25 %), KSČM (23,25 %), ODS (17,44 %), JIHOČEŠI 2012 (12,79 %) a KDUČSL (10,46 %).
Největším skokanem oproti roku 2012 je u nás sociální demokracie, která si v Domaníně polepšila o 8,5 %, a
samozřejmě hnutí ANO 2011, které letos v Domaníně dostalo 9,34 % hlasů. To jsme však v minulých krajských
volbách neměli možnost volit, tudíž není s čím srovnávat. Naopak nejvíce u nás propadli komunisté, kterým jsme
dali o 18,6 % méně než v roce 2012.
Jaroslava Žemličková

KULTURA
Kapitální úlovky
První říjnovou sobotu se mnoho domanínskýh občanů
časně ráno sešlo u rybníka Nový, který byl po 15 letech
opět vypuštěn. Všechny jistě nejvíce zajímalo množství
a velikost ryb, které v koupališti plavou.
Některé úlovky byly skutečně monstrózních velikostí. I
statným rybářům jejich vytažení z vody a následně na
hráz rybníka, dalo opravdu zabrat. Není se ale čemu
divit, vždyť největší z nich byl tolstolobik o váze
42 kilogramů. Této ryby bylo z vody vyloveno 12 kousků
o celkové hmotnosti 350 kilogramů. Dále bylo vyloveno
250 kilogramů kaprů, 50kg sumce a amura. Drobné ryby byly převezeny do Makšáku.
Během celého dopoledne se přišlo podívat opravdu spoustu lidí, čemuž jistě pomohlo i nádherné počasí, které
lákalo ven. V průběhu výlovu bylo možné ochutnat rybí polévku a také kapra na grilu. Protože nebylo kam
spěchat, lidé seděli a užívali si krásného dne až do odpoledních hodin.
Velké díky patří všem, kteří výlov organizačně zajistili, především obci Domanín, Pavlu Košinovi ml. a také
domanínským občanům, kteří se výlovu aktivně zúčastnili a pomáhali v lovišti. Dále firmám Rybářství Třeboň a.s.,
AGRICO s.r.o. Také Sboru dobrovolných hasičů Domanín a Jihočeské hospůdce.
Lucie Milfaitová
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