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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 14. 11. 2017  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na doporučení 

výběrové komise souhlasilo s výběrem nejvýhodnější 

nabídky firmy J. K. STAVEBNÍ s. r. o. Třeboň, na akci 

„Oprava hřbitovního kostela sv. Jiljí“ za cenu 

595 568,- Kč včetně DPH. V případě odstoupení 

vítězné firmy bude oslovena k realizaci jako druhá 

v pořadí firma Jiří Janoušek - RENOSTAV Třeboň, 

s nabídkovou cenou 634 545,72 Kč včetně DPH.  

 

- ZO na doporučení výběrové komise souhlasilo 

s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy 

J. K. STAVEBNÍ s. r o. Třeboň, na akci „Oprava 

márnice Domanín“ za cenu 478 688,- Kč včetně 

DPH. V případě odstoupení vítězné firmy bude 

oslovena k realizaci jako druhá firma Jiří Janoušek - 

RENOSTAV Třeboň, s nabídkovou cenou  

498 267,02 Kč včetně DPH. 

 

- ZO souhlasilo s udělením výjimky ze stavební 

uzávěry pro výstavbu RD a skladu s krytým stáním 

na p. č.1608/13 (Vrchy – staré zahrady) v k. ú. 

Domanín u Třeboně za podmínky nepřekročení 

celkové zastavěnosti parcely 20% a při výšce 

rodinného domu do 7,5 m.  

 

- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o věcném 

břemeni s firmou E.ON Distribuce, a.s. České 

Budějovice pro kabelové vedení NN na parcele p. č. 

1630/3 a 1630/4 v k. ú. Domanín u Třeboně. 

 

- ZO souhlasilo s rozšířením pojištění majetku obce 

o kostel, kapličku, úpravnu vody, vodojem a 

márnici dle předložené nabídky a se spoluúčastí 

5 000,- Kč. 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík 

 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

- Alej k Hůreckému rybníku dokončena: Správa CHKO Třeboňsko zajistila v říjnu dosadbu oboustranné aleje podél 

polní cesty. Po loňské první etapě výsadby starých ovocných odrůd, byla tentokrát provedena výsadba lipek.  

- Vydávání vánočních kaprů a zpívání pod stromečkem: V pátek 22. 12. se budou od 14 do 16 hodin 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. 

P R O S I N E C  2 0 1 7    Č Í S L O  1 2 8    Z D A R M A  

 

D O M A N Í N S K Ý                                          

           Z P R A V O D A J  



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

 

2             www.domanin.cz 

- Otevírací doba obecního úřadu o vánocích: Obecní úřad bude od 27. 12. do 3. 1. uzavřen, v těchto dnech možno 

provádět pouze bezhotovostní platby na č.ú. 246895377/0300. Veškeré hotovostní platby je možno provést do 

22. 12. do 11 hod. 

- Odečty vody: Odečty vody jsou plánovány na týden mezi svátky.  

 

Komentář k návrhu rozpočtu  
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl připraven obecním úřadem (starosta, místostarosta a účetní) na základě 

hospodaření minulých let a s ohledem na stanovené priority pro další období a poslán finančnímu výboru 

k připomínkování. Veškeré připomínky finančního výboru byly do návrhu rozpočtu zapracovány, po následné 

pracovní schůzce zastupitelů byl ještě doplněn schválený výdaj na výměnu oken v hostinci (proběhne až v roce 

2018). Projednání a schvalování rozpočtu zastupitelstvem obce je plánováno na schůzi dne 12. prosince 2017.  
 
 

Příjmová část 

 V příjmové části se návrh odvíjí od vývoje příjmů minulých let a od vyšších příjmů z daní do 31. 10. 2017. Oproti 

schválenému rozpočtu 2017 se u daňových příjmů pro rok 2018 počítá s větším přílivem části daní z příjmů od 

zaměstnaných o 230 tis. na 1000 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob o 200 tis. na 1150 tis. Kč, podíl z DPH o 280 

tis. na 2120 tis. Kč. Celková výše nedaňových příjmů se v návrhu roku 2018 od roku 2017 téměř neliší. V příjmové 

části rozpočtu jsou uvedeny schválené dotace na opravu kostela, márnice a pro výkon státní správy ve výši 

842 800,- Kč.  
 

Celková výše očekávaných příjmů je 8,0103 mil. Kč. Výše jednotlivých příjmů byla stanovena s náležitou 

opatrností. Reálně v závislosti na vývoji ekonomiky ČR lze očekávat běžné příjmy bez případného získání dalších 

dotací o cca 300 000,- Kč vyšší.  
 

 

Výdajová část 

 Ve výdajové části návrhy u většiny položek kopírují vývoj výdajů minulých let a poskytují prostor pro opravy, 

údržbu, drobné akce. Kromě údržby obecního majetku, je počítáno s další postupnou nápravou majetkových 

nerovností (věcná břemena vodovodu po vsi, cesty apod.), s realizací investic a s přípravou dalších.  
 

K nejpřipravenějším akcím pro rok 2018 patří oprava kostela Sv. Jiljí, oprava márnice. Rozšíření vodovodu a 

kanalizace v SZ části obce (Slepík). 
 

Co mohou občané Domanína v roce 2018 dále očekávat?  

Komunikace - oprava dalšího úseku cesty k Obecnímu rybníku, běžná údržba Panenské, Odměnské a Branské 

cesty.   

Pitná voda - dokončení „generální“ údržby vodárny nátěrem vrat, oplechování a fasády, kontrola a výměna části 

vodoměrů. 

Vodní díla - počítá se s opravou hráze Dolního Panenského rybníka. V případě získání dotace na udržovací práce 

rybníka Jalovcový je předpoklad dodatečného schválení prostředků na zajištění financování akce.   

Bytové hospodářství - v případě získání dotace na zateplení obecní bytovky a vytápění tepelným čerpadlem, je 

předpoklad dodatečného schválení prostředků na zajištění financování akce.   

Požární ochrana – nová hasičárna. Státní dotace ze státního rozpočtu je pro Domanín rezervována. V případě 

zdárného dokončení příprav je předpoklad dodatečného schválení zbývajících obecních prostředků 

zastupitelstvem obce a zahájení výstavby už v roce 2018.   

Kultura – vítání občánků narozených od června 2016 a zavedení každoroční tradice Domanínských slavností. 
 

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 8,990 mil. Kč. 
 

 



P R O S I N E C  2 0 1 7    Č Í S L O  1 2 8  

www.domanin.cz  3 

Rozpočet je navržen jako schodkový, plánované výdaje převyšují plánované příjmy o 979 700 Kč. Běžné výdaje 

po odečtení investic (2 025 000,- Kč) jsou v celkové výši 6 965 000,- Kč a nepřevyšují celkové příjmy 8 010 300,- Kč.   

 

Struktura investic v paragrafech.: 
 

- 2310 (voda) – prodl. vodovodu ke Slepíku, pozemky, stroje - 470 000,- Kč 

- 2219  (komunikace) – pozemky pro komunikace (cyklostezka) - 150 000,- Kč 

- 2321 (kanalizace) – prodloužení kanalizace ke Slepíku  - 500 000,- Kč  

- 2341 (rybníky) – Jalovcový, náklady dotace   - 100 000,- Kč  

- 3612 (byty) – PD pro zat. a tep. čer., náklady dotace  - 150 000,- Kč 

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

- 3639 – nákup ostatních pozemků    -   50 000,- Kč 

- 3745 – projektová dok. - náves     - 100 000,- Kč  

- 5512 – projektová dok., příprava dotace – hasičárna  - 100 000,- Kč 

- 6171 – výměna oken hostinec     -   75 000,- Kč 

Investice celkem:        2 025 000,- Kč 

 

Martin Kolík 

Návrh rozpočtu na rok 2018 

 

     Obec Domanín  

 Vyvěšeno:  23. 11. 2017 i na elekt. úř. desce 

 Starosta obce: Ing. Martin Kolík  

  

     Příjmy daňové: 
 

Návrh rozpočtu 

 

  

položka  r. 2018 v tis. Kč 

   daň z příjmů FO 1111 1000,00 

 

 

daň z příjmů FOSVČ 1112 20,00 

 

 

daň z příjmů FO zvl.s. 1113 110,00 

 

 

daň z příjmů práv. os. 1121 1150,00 

 

 

převod DPH 1211 2120,00 

 

 

likvidace domovního 

odpadu 1340 190,00 

 

 

poplatky ze psů 1341 9,00 

 

 

rekreační poplatky  1342 320,00 

 

 

správní poplatky  1361 2,00 

 

 

zrušení odvod z loterií 1382 7,00 

 

 

daň z nemovitostí 1511 400,00 

 

 

Daň. příjmy celkem   5328,00 

 

 

      

 

 

NI transf. ze SR 4112 75,00 

 

 

NI transfer ze SR 4122 767,80 

 

 

Dotace   842,80 
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název paragraf Návrh rozpočtu 

 

 

    r. 2018 v tis. Kč 

 

 

pěstební činnost 1031 30,00 

 

 

pitná voda 2310 820,00 

 

 

vodní díla v zem.krajině 2341 45,50 

 

 

tělovýchovná činnost 3419 2,00 

 

 

bytové hospodářství 3612 420,00 

 

 

pohřebnictví 3632 10,00 

 

 

sběr a svoz dom. odpadu 3722 7,00 

 

 

využív. komunálních 

odpadů 3725 35,00 

 

 

činnost místní správy 6171 390,00 

   obec. příjmy a fin. operací 6310 80,00 

 

 

Nedaň. příjmy celkem    1839,50 

 

     

 

Příjmy celkem   8010,30 
 

     

 

Výdaje  

   

 

název paragraf Návrh rozpočtu 

 

 

    r. 2018 v tis. Kč 

 

 

pěstební činnost-lesy 1031 60,00 

 

 

prog.úspor energie 2115 150,00 

 

 

ost. zálež. pozem komun. 2219 450,00 

 

 

pitná voda 2310 1529,00 

 

 

odvád. a čist. odp. vod 2321 800,00 

 

 

vodní díla 2341 250,00 

 

 

školství 3113 100,00 

 

 

činnosti knihovnické 3314 10,00 

 

 

obnova kult. památek 3326 698,00 

 

 

záležitosti kultury 3399 90,00 

 

 

tělovýchovná činnost 3419 75,00 

 

 

využ.volného času dětí 3421 6,00 

 

 

bytové hospodářství 3612 314,00 

 

 

veřejné osvětlení 3631 230,00 

 

 

pohřebnictví 3632 628,00 

 

 

územní plánování 3635 330,00 

 

 

komunální služby 3639 60,00 

 

 

sběr a svoz PDO 3722 370,00 

 

 

protipov. opatř. 3744 25,00 

 

 

péče o vzhled obcí a VZ 3745 431,00 

 

 

PO-dobrovolná část 5512 151,00 

 

 

zastupitelstvo obce  6112 550,00 

 

 

činnost místní správy  6171 1377,00 

 

 

služby peněžních ústavů 6310 6,00 

 

 

ostatní finanční operace 6399 300,00 

 

 

Výdaje celkem    8990,00 

 



P R O S I N E C  2 0 1 7    Č Í S L O  1 2 8  

www.domanin.cz  5 

 Rozpočet obce je schodkový. 
  

 

Schodek ve výši 979,7 tis. Kč bude kryt z přebytku minulých let. 

     

 

Daňové příjmy 2018 
 

5 328,00 Kč 

 

 

Nedaňové příjmy 2018 

 

1 839,50 Kč 

 

 

Dotace 2018 
 

842,80 Kč 

 

 

Běžné výdaje 2018 
 

6 965,00 Kč 

 

 

Kapitálové výdaje 2018 
 

2 025,00 Kč 

 

     Martin Kolík 

KULTURA 

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 21 75 87, nebo 

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

dveřmi. 

Mikuláš, anděl a čerti 

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝROBKY S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU 

Rády bychom Vás tímto pozvaly na mikulášsko - vánoční výstavu prací dětí z keramického kroužku, který probíhá 

každý čtvrtek od 16,30 hod. v klubovně obecního úřadu. 

Přijďte se podívat na dílka našich malých i větších umělců a společně si užít poslední slavnostní tvoření tohoto 

roku. Každý host si může tuto úžasnou techniku vyzkoušet a něco si vyrobit na památku :-) Slavností keramické 

tvoření spojené s výstavou a celkovou oslavou zimních svátků proběhne ve čtvrtek 7. 12. 2017 na obecním úřadě 

v Domaníně.  

 Eva Kopetová a Marie Janurová 

 

 

Jubilejní čtvrtý ročník turnaje ve stolním tenise 
Ve čtvrtek 28. 12 od 14 hodin pořádá Domanínský okrašlovací spolek Jihočeské hospůdce turnaj ve stolním tenise. 

Pepa Novák 

 

 

 

 

 

 

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

úspěchů v roce 2018. 

                                                            Zastupitelstvo obce a redakční rada Zpravodaje 

 

mailto:mgr.michalova@seznam.cz
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I letos přijdou do Domanína Mikuláš, čert 

a anděl. Takže, děti, připravte si 

básničku či písničku a přijďte  

 

v sobotu 9. prosince v 16 hodin 

do Jihočeské hospůdky. 
 

Zde bude zřízeno dočasné pekelné 

pracoviště. Odměněny budete 

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. 

Mikulášská nadílka  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslava Žemličková 
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