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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 6. 12. 2016
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na svém zasedání
přivítalo novou členku zastupitelstva paní Mgr. Olgu
Stuchlíkovou. Ta nastoupila jako první náhradnice
téže kandidátní listiny po rezignaci dosavadního
člena zastupitelstva pana Karla Soukupa.
- ZO souhlasilo se znovuosazením lávky k výpusti,
s výměnou odtokového potrubí, opravou panelů,
osazením schodiště, zhotovením kádiště a dodávkou
zeminy na korunu hráze v celkové ceně 165 649 Kč
včetně DPH v rámci akce „Oprava rybníka Nový
Domanín“.
- ZO nesouhlasilo s navýšením měsíčních odměn
neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2017
v souladu s nařízením vlády.
- ZO schválilo rozpočet obce na rok 2017 takto:
Daňové příjmy – 4,534 mil. Kč
Nedaňové příjmy – 1,813 mil. Kč
Dotace – 0,070 mil. Kč
Běžné výdaje – 5,901 mil. Kč
Kapitálové výdaje – 1,459 mil. Kč
- ZO nemělo připomínky k návrhům změn územních
plánů Třeboně a Mladošovic a vzalo oba návrhy na
vědomí.
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- ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce
Domanín o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt, která mění dosud platnou vyhlášku
v části termínů plateb, které se oddalují o 15 dnů:
„Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku
nejpozději do 15 dnů od posledního dne každého
čtvrtletí příslušného kalendářního roku.“
- ZO schválilo aktualizaci Programu obnovy vesnice
pro obec Domanín na období 2017-2023.
- ZO nesouhlasilo s koupí pozemků p. č. 60/1, 60/3 a
1820/1 o celkové výměře 1448 m2 za celkovou cenu
941 200,- Kč.
- ZO
souhlasilo
s vyhotovením
projektové
dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci
rybníka Jalovčového a s podáním žádosti o dotaci
z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR.
- ZO souhlasilo s provedením dokončení výměny
potrubí v úpravně vody Domanín v ceně do
100 000,- Kč bez DPH.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou
zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách
obce.

Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Údržba
obecního
majetku:
V prosinci
se
sešlo
několik
akutních
V bytovém domě č. p. 92 byla provedena úprava společné TV antény a výměna rozvodů.

oprav:

V bytovce č. p. 101 (býv. škola) vynechávalo v mrazivých dnech topení, což bylo způsobeno, jak
diagnostikovala odborná firma, vadným tepelným čidlem na společném bojleru.
Komplikace se zvoněním zvonů na kapličce by měly být dlouhodobě zažehnány, neboť potřebné opravy
na přívodu proudu provedl E.on, dále jsme zajistili opravu řídicí jednotky a odstranění mechanické
závady přímo u zvonů.
Těsně před svátky nahlásila obsluha vodovodu poruchu na přívodu vody z vrtu do úpravny, porucha byla
neprodleně odstraněna.
- Kabelizace vedení NN: Firma MAŠEK ELEKTRO projektuje pro firmu E.on nové zemní rozvody NN v části
obce od hlavní křižovatky směrem k Srdíčku. Po sundání drátů volného vedení NN budou dočasně
ponechány betonové sloupy s lampami veřejného osvětlení, které budou odstraněny při celkové
rekonstrukci v rámci akce „Optimalizace uličního profilu“.

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

Změna hasičckého kurzu
Hasičské kurzy budou od ledna 2017 probíhat v pátek od
17:00 hodin v klubovně obecního úřadu!!!!
Tímto zveme i nové zájemce (mládež do 14 let). Kdykoliv se
k nám můžete připojit nebo se za námi přijít na kurz podívat .
V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte na čísle 774 432 373.
Bára Mazáková, SDH Domanín
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