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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 25. 4. 2017
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) obce schválilo
program oslav 650 let obce Domanín.

- ZO vzalo na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
regionu Třeboňsko za rok 2016.

- ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce
Domanín za rok 2016 bez výhrad a vzalo na vědomí
zprávu z konečného přezkoumání hospodaření obce
Domanín za rok 2016 vykonané Ing. Jiřím Tinkou.
Dále ZO schválilo účetní závěrku obce Domanín za
rok 2016 a souhlasilo s uzavřením smlouvy o
vykonání přezkoumání hospodaření obce na rok
2017 s Ing. Jiřím Tinkou.

- ZO naplnilo zákonnou povinnost a schválilo obecně
závazné vyhlášky obce Domanín, kterými se
stanovuje společný školský obvod mateřské školy
(MŠ Sluníčko, Třeboň) a základní školy (ZŠ Sokolská,
Třeboň).

- ZO pověřilo starostu k provádění rozpočtových
opatření v příjmové části rozpočtu a k provádění
rozpočtových opatření v rámci položek výdajové
části rozpočtu u jednotlivých paragrafů bez omezení
výše. Rozpočtová opatření budou předkládána na
nejbližším jednání zastupitelstva obce na vědomí.
- ZO odložilo projednání nakládání s nahrávkami ze
zasedání ZO na příští jednání.

- ZO
souhlasilo
s pokračováním
prací
na
rozpracovaných projektech a s odložením zahájení
prací na realizaci nové kmenové stoky na ČOV na
rok 2018.
- ZO projednalo usnesení o záměru výstavby
otevřené pergoly u obecního hostince z května 2016
a zrušilo toto usnesení. Současně vzalo na vědomí
informaci o podané výpovědi z nájmu obecní
hospody a pověřuje starostu vyhlášením výběrového
řízení s možností pronájmu od 1. 10. 2017 za
stávajících podmínek k provozování hostinské
činnosti.

Ze dne 23. 5. 2017
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO), po předložení
očekávaných výdajů včetně rezervy (140 500,- Kč) na
oslavy 650 let Domanína a na II. sjezd rodáků a
přátel, souhlasilo s posílením příslušného paragrafu
rozpočtu obce o 40 000,- Kč.
www.domanin.cz

- ZO souhlasilo s pořizováním zvukových záznamů
z jednání ZO pouze pro účely vyhotovení a ověření
zápisu. Záznamy budou po následné schůzi ZO a po
vypořádání připomínek k zápisu smazány.
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- ZO souhlasilo s vyhotovením znaleckého posudku
a odhadu tržní ceny pozemků v oplocených
ochranných pásmech vodních zdrojů obce, pozemků
pod komunikací z Domanína do Branné a pozemků
pro výstavbu cyklostezky.

- ZO schválilo rozšíření dotací obce o podporu
akumulace srážkové vody – bližší informace na
webových stránkách obce a v tomto zpravodaji.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou
zveřejňována na úřední desce a na webových
stránkách obce.

Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Návesní park bez osvětlení: Tři lampy veřejného osvětlení v parku pod Stávkem zůstaly dva týdny bez přívodu
elektřiny. Slabý hliníkový kabel, který posloužil desítky let, byl nahrazen novým měděným.
- Telefonní budka: Obec požádala o její zrušení, neboť není využívána. Z rozhodnutí Českého telekomunikačního
úřadu však nelze veřejný telefonní automat v obci zrušit. Telefonní automat bude proto umístěn alespoň na štít
obecního úřadu a telefonní budka odstraněna. Přislíben nám byl automat na mince.
- Výhybny na cestě na hřbitov: Poděkování náleží zastupitelstvu Jihočeského kraje, které schválilo dotace v rámci
dotačního titulu Program obnovy venkova. Po podpisu příslušné smlouvy můžeme čerpat podporu ve výši 40%
nákladů.
Bohužel jsme neuspěli s žádostí o dotaci na úpravu křižovatky se silnicí II. třídy a opravu asfaltového povrchu
v celé délce z programu ministerstva pro místní rozvoj. Proto byla následně v květnu obcí podána žádost o dotaci
z podobného nově vyhlášeného programu kraje a čekáme na konci léta na výsledek.
- Ořez dubů: Proveden byl ořez suchých větví dubů nad cyklostezkou ke koupališti.
- Odečty vody: Ve dnech 24. 6. a 25. 6. 2017 budou našimi pracovníky prováděny pravidelné odečty vody.

Obecní „Dešťovka“
Státní fond životního prostředí na konci dubna vyzval k podávání žádostí o poskytnutí dotací na využití srážkových
vod v obytné zástavbě (výzva č.6/2017). Zastupitelstvo obce Domanín následně schválilo na jednání dne
23. 5. 2017 rozšíření stávajících dotací o osmý titul:
8/ Akumulace srážkové vody pro trvale obývaný objekt:
a) pro zálivku zahrady s min. velikostí akumulace 2 m3, jednorázovou částkou 5 000,- Kč.
b) pro zálivku zahrady a splachování WC s min. velikostí akumulace 2 m3, jednorázovou částkou 10 000,- Kč.
Bezpečnostní přepad z akumulace umožní srážkové vody zasakovat. Žádat je možné od 1. 6. 2017 a pouze jednou
za 20 let.
Aktualizovaný dokument s názvem „Dotační tituly obce Domanín 2014-2018“ najdete na webových stránkách
obce.
Zdeněk Švehla
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