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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 8.11.2016  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo obecně 

závaznou vyhlášku o rušení nočního klidu. 

Nedodržovat noční klid v Domaníně je možné 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. Na základě 

posouzení Ministerstva vnitra bylo nutné vypustit 

z vyhlášky Domanínské turistické léto (prázdniny do 

23 hodin), proto i v létě je doba nočního klidu od 

22. hodin. 

- ZO souhlasilo s provedením studie na rekonstrukci 

rybníka Jalovčového. Studie bude podkladem pro 

další rozhodování obce o dalším postupu. Při splnění 

podmínek je možné čerpat dotaci ve výši 80 % 

nákladů.  

- ZO souhlasilo s pronájmem bytu 3+1 s garáží 

v bytovém domě č. p. 92 na dobu 1 roku s možností 

prodlužování. Měsíční nájem je 4 520,- Kč, kauce 

bude složena ve výši dvou měsíčních nájmů.  

- ZO souhlasilo s podáním žádosti do Programu 

obnovy venkova Jihočeského kraje 2017 na úpravu 

křižovatky a zřízení výhyben na obecní komunikaci ke 

hřbitovu. Úspěšní žadatelé získají až 250 000,- Kč.   

- ZO uložilo starostovi zajistit vyhotovení aktualizace 

Programu obnovy vesnice pro obec Domanín na 

období 2017-2023 a předložit jej ke schválení na 

nejbližším jednání zastupitelstva. 

- ZO souhlasilo se zařazením místních komunikací p. 

č. 125/14, 1630/4, 1803/18, 1803/22, 1803/27, 

1803/32 do Pasportu místních komunikací obce 

Domanín a s vyřazením komunikací p. č. 125/2, 

1807, 1608/25, 1618/3, 1618/13, čímž se tyto 

vyřazené komunikace stávají účelovými 

komunikacemi.  

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou 

zveřejňována na úřední desce a na webových 

stránkách obce. 

Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU 
- Alej k Hůreckému rybníku vysazena: Správa CHKO Třeboňsko zajistila výsadbu oboustranné aleje podél polní 

cesty.  Kromě dosadby lip byly mezi vybrané zachovalé perspektivní stromy Ing. Stanislavem Janečkem vysazeny 

staré ovocné odrůdy. Poděkování patří všem, díky nimž mohlo ke vzniku hodnotné aleje dojít, v neposlední řadě 

také majitelům pozemků. 
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- Odbahnění čistírny odpadních vod: V listopadu pokračovalo odbahňování čtyřkomorového septiku ČOV 

Domanín. Kal v množství 80 m3 byl k dalšímu zpracování převezen na ČOV Třeboň.     

- Oprava koupaliště:  Na rybníku Nový došlo k vyčištění dna, k opravě břehů, výměně odtokového potrubí, 

osazena byla nová výpust a schodiště s kádištěm. 

- Vrchy - omezení rychlosti: Dotčené orgány schválily osazení nového dopravního značení na silnici II/155 

Domanín – Třeboň.  Pojedete-li z města, pokračuje nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h od kiosku až k odbočce na 

hřbitov, kolem zástavby Vrchů je možné jet 70 km/h a dál na Domanín platí stávajících 90 km/h. V opačném 

směru od Domanína je na začátku zástavby Vrchů nutné snížit rychlost na 80 km/h, od odbočky na hřbitov kolem 

autokempu a do města pak platí max. rychlost 50 km/h.  

- Patice veřejného osvětlení: Staré sklolaminátové kryty (patice) červené a modré barvy byly nahrazeny novými 

kryty z polymerbetonu. Mezi bytovkami byly vyměněny tři, dva v parku u pomníku, po jednom u kapličky a úřadu.  

- Vydávání vánočních kaprů a zpívání pod stromkem: V pátek 23. 12. od 14 do 16 hodin se budou před budovou 

obecního úřadu vydávat kapři (jako obvykle 1 ks na každou započatou dvojici v domácnosti). Od 17 hodin bude 

tradiční zpívání dětí pod vedením Mgr. Petry Hejlové, pro zahřátí vánoční punč. 

- Odvoz odpadu o svátcích: Bude v řádných termínech ve středu. Svátky nemají vliv, obě středy jsou pracovními 

dny. 

- Otevírací doba obecního úřadu o Vánocích: Obecní úřad bude od 27. 12. 2016 do 2. 1. 2017 uzavřen. V těchto 

dnech je možné provádět pouze bezhotovostní platby na č. ú. 246895377/0300. Veškeré hotovostní platby je 

možno provést do 23. 12. 2016 do 11 hodin. 

- Odečty vody: Odečty vody jsou plánovány od 27. 12. do 31. 12. 2016. 

 

 

 

 

 

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně sil, zdraví a 

úspěchů v roce 2017. 

                                                                      Redakční rada domanínského Zpravodaje 
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Návrh rozpočtu na rok  2017 
 

    Obec Domanín 
 Vyvěšeno dne 16. 11. 2016 , i na elektronické úřední desce 

Starosta obce: Ing. Martin  Kolík 

 
, 

      v tis. Kč v tis. Kč 

Příjmy daňové:   Schválený Návrh rozpočtu 

  položka  rozpočet 2016 2017 

daň z příjmů FO 1111 700,00 770,00 

daň z příjmů FOSVČ 1112 5,00 10,00 

daň z příjmů FO zvl.s. 1113 90,00 90,00 

daň z příjmů práv. os. 1121 900,00 950,00 

převod DPH 1211 1800,00 1840,00 

svoz komunál. odpadu 1340 190,00 190,00 

poplatky ze psů 1341 8,00 9,00 

rekreační poplatky  1342 200,00 250,00 

odvod z loterií 1351 13,00 15,00 

správní poplatky  1361 13,00 10,00 

daň z nemovitostí 1511 350,00 350,00 

Daňové příjmy celkem   4269,00 4484,00 

neinvestiční dotace  4112 70,00 70,00 

transfery ze stát. rozpočtu 4116 60,00 0,00 

mezisoučet   4399,00 4554,00 

    Nedaňové příjmy tř. 2 
 

Schválený Návrh rozpočtu 

název paragraf rozpočet 2016 2017 

pěstební činnost 1031 100,00 30,00 

pitná voda 2310 770,00 800,00 

vodní díla v zem.krajině 2341 41,50 41,50 

tělovýchovná činnost 3419 4,00 2,00 

bytové hospodářství 3612 412,00 412,00 

pohřebnictví 3632 9,00 10,00 

komunál. služby 3639 0,00 0,00 

sběr a svoz dom. odpadu 3722 7,00 7,00 

využ. a zneškod. odpadu 3725 17,00 25,00 

činnost místní správy 6171 405,00 405,00 

obec. příjmy a fin. operací 6310 82,00 80,00 

Nedaňové příjmy celkem    1847,50 1812,50 

        

Příjmy celkem   6246,50 6366,50 
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Výdaje v tisících Kč 
   

  
Schválený Návrh rozpočtu 

název paragraf rozpočet 2016 2017 

pěstební činnost-lesy 1031 60,00 30,00 

prog.úspor energie 2115 120,00 100,00 

ostatní zálež. pozem. komun. 2219 590,00 490,00 

pitná voda 2310 900,00 1200,00 

odvád. a čist. odp. vod 2321 539,00 500,00 

vodní díla v krajině 2341 140,00 290,00 

školství 3113 130,00 130,00 

činnosti knihovnické 3314 10,00 10,00 

obnova kult. památek 3326 50,00 50,00 

záležitosti kultury 3399 40,00 150,00 

tělovýchovná činnost 3419 234,00 100,00 

využ. volného času dětí 3421 10,00 6,00 

bytové hospodářství 3612 200,00 400,00 

veřejné osvětlení 3631 315,00 250,00 

pohřebnictví 3632 123,00 130,00 

územní plánování 3635 330,00 330,00 

komunální služby 3639 205,00 210,00 

sběr a svoz PDO 3722 330,00 370,00 

protipov. opatř. 3744 20,00 25,00 

péče o vzhled obcí a VZ 3745 412,00 387,00 

PO-dobrovolná část 5512 77,00 137,00 

zastupitelstvo obce  6112 515,00 530,00 

činnost místní správy  6171 1255,50 1280,00 

služby peněžních ústavů 6310 5,00 5,00 

ostatní finanční operace 6399 300,00 300,00 

Výdaje celkem    6910,50 7410,00 

    Rozpočet obce je schodkový.    

Schodek ve výši    1 043,5 tis. Kč (bude kryt z přebytku minulých let) 

Investice z celkových výdajů činí  1 459 tis. Kč 

Daňové příjmy 2017   4 484 tis. Kč  

Nedaňové příjmy 2017   1 812,5 tis. Kč  

Dotace 2017    70 tis. Kč  

Běžné výdaje 2017   5 951 tis. Kč  

Kapitálové výdaje 2017   1 459 tis. Kč     Ing. Martin Kolík, starosta obce 

 

Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl připraven obecním úřadem (starosta, místostarosta a účetní) na základě 

hospodaření minulých let a s ohledem na stanovené priority pro další období. Připomínkován byl finančním 

výborem a projednán na pracovní schůzce členů zastupitelstva obce. Na základě připomínek byly provedeny dvě 

změny (oprava součtu v paragrafu činnost místní zprávy a doplněn výdaj na projektovou dokumentaci k 

rekonstrukci Jalovčového rybníka). Takto vytvořený návrh rozpočtu na rok 2017 spolu s komentářem byl 

zveřejněn na úřední desce. 
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Příjmová část 

 V příjmové části se návrh odvíjí od vývoje příjmů minulých let. Oproti schválenému rozpočtu 2016 se u daňových 

příjmů pro rok 2017 navrhuje zvýšení o 150 tis. Kč, z toho rekreační poplatky o 50 tis. na 250 tis. Kč.  Nedaňové 

příjmy jsou plánovány prakticky ve stejné výši. 

Celková výše očekávaných příjmů je 6,367 mil.- Kč. Výše jednotlivých příjmů byla stanovena s náležitou opatrností. 

Reálně lze očekávat běžné příjmy bez případných dotací min. o cca 300 000,- Kč vyšší.  

 

Výdajová část 

 Ve výdajové části se návrhy odvíjí u většiny položek od vývoje výdajů minulých let. Na základě zkušeností při 

hospodaření v roce 2015 a 2016 je uplatněn v návrhu pro rok 2017 opět takový model výdajové části rozpočtu, 

který bude minimalizovat počet rozpočtových změn mezi paragrafy, tj. bude vytvořen dostatečný prostor pro 

opravy, údržbu, drobné akce.   

Kromě údržby obecního majetku je počítáno v rozpočtu s realizací investic, které jsou nejpřipravenější a s 

přípravou dalších. Investice, rozsáhlejší opravy a údržba se budou připravovat na základě rozhodnutí 

zastupitelstva obce (studie, projektová dokumentace, rozpočet akce, možnosti získání dotací, termín realizace, 

apod.) a realizovat po schválení rozpočtové změny zastupitelstvem, bude-li taková změna nutná.   

 

Co mohou občané Domanína v roce 2017 očekávat? 

Komunikace - opravy cest, např. k Obecnímu rybníku, na Brannou, dopravní úprava návsi, doplnění dopravního 

značení apod.  

Pitná voda – je počítáno zejména s pokračováním údržby úpravny vody a s prodloužením vodovodu ke Slepíku, 

bude nutné překontrolovat, popř. vyměnit vodoměry. 

Odvádění a čištění odpadních vod - je počítáno zejména s prodloužením kanalizace ke Slepíku a s dokončením 

odbahnění ČOV. 

Vodní díla - doúprava koupaliště po generálce, údržba návesáků po výlovech: jaro Makšák, podzim Stávek, dále 

dokončení opravy hráze Dolního Panenského, pravděpodobně zadání projektové dokumentace na rekonstrukci 

Jalovčového rybníka.  

Záležitosti kultury – v roce 2017 bude výročí 650 let od první písemné zprávy o obci Domanín, proto byla 

vytvořena rezerva pro oslavy.   

Vzhled obce a zeleň - vytvořena je rezerva pro výdaj cca 100 tis. Kč na projektovou dokumentaci na úpravu návsi, 

zachování kvality údržby zeleně.   

 

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 7,410 mil. Kč. 

 

Rozpočet je navržen jako schodkový (-1 043 500,- Kč). Běžné výdaje v celkové výši 5 951 000,- Kč nepřevyšují 

celkové příjmy 6 366 000,- Kč, ovšem spolu s investicemi (1 459 000,- Kč) již ano.   

 

Struktura investic: 

- 2310 (voda) – prodloužení vodovodu ke Slepíku  - 169 000,- Kč 

- 2321 (kanalizace) – prodloužení kanalizace ke Slepíku - 200 000,- Kč   

- 2341 (vodní díla) – projekt na rekonstrukci Jalovčového - 140 000,- Kč  

- 3612 (byty) – projekt pro zateplení a tep. čerpadlo - 220 000,- Kč 

- 3635 (ÚP) – územní plán     - 330 000,- Kč 

- 3639 – nákup pozemků pro komunikace  - 200 000,- Kč 

- 3745 – projekt na úpravu návsi    - 100 000,- Kč  

- 5512 – projekt na stavbu hasičárny   - 100 000,- Kč 

Investice celkem:        1 459 000,- Kč 

Martin Kolík 
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KULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava vánočních výrobků z keramiky roku 2016 

Malí i velcí šikulové, přijďte se podívat na keramické výrobky, které jsme v naší dílně udělali. Ocenění výrobků 

proběhne v týdnu od 12. do 16. prosince v keramické dílně na obecním úřadě. Přesný termín bude upřesněn na 

pozvánce u keramické dílny. Všechny výrobky budou odměněny.  

Marie Janurová, Eva Kopetová 
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Chmelová, Ing. Vladimír Jirka  Kontakt: Mgr. Lucie Milfaitová, zpravodaj@obec-domanin.cz 

Kvapem se blíží Vánoce, ale Mikuláš, anděl a čerti nezapomněli na Vaše děti ani 

tento rok. Kdo má zájem, aby do jejich domácností přišli tito první poslové Vánoc a 

připomněli malé a větší hříšky dětem, stačí se nahlásit na tel. č. 776 217 587, nebo 

napsat na mgr.michalova@seznam.cz  a čekat 5. 12. po setmění na 

zacinkání před dveřmi.       Mikuláš, anděl a čerti 

            Marie Michalová 

 

 

 

 

Jaroslava Žemličková 

 Domanínské maminky Vás srdečně zvou  

 na tradiční lampionový průvod za Mikulášem a jeho družinou. 

 Průvod půjde určenou trasou od obecního úřadu do Jihočeské hospůdky,  

 kde děti (i ty nejmenší) přivítají Mikuláš, anděl a čertík s bohatou nadílkou. 

Akce je realizována pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Domanín  

za finančního přispění obce Domanín. Na realizaci akce se podílejí  

domanínské maminky, Mikuláš, čert, anděl  

a Jihočeská hospůdka. 

Sraz je v sobotu 10. prosince 2016 v 16:16 před obecním úřadem.  

Zde zapište dětičky u Mikulášova posla paní Janurové  

na speciální nadílkovou listinu. 

S sebou: lampion, odvahu a básničku nebo písničku pro Mikuláše 

mailto:mgr.michalova@seznam.cz

