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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 12. 12. 2017
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) uložilo
starostovi vstoupit v jednání s ubytovateli na
pobřeží rybníka Svět (pozn.: rekreační poplatky).
- ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na
výstavbu
požární
zbrojnice
z dotačního
programu Jihočeského kraje – Investiční dotace
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje.
- ZO souhlasilo s provedením výběrového řízení
a schválilo text výzvy k podání cenové nabídky a
text návrhu smlouvy o dílo na akci „Prodloužení
kanalizace a vodovodu Domanín sever“.
Osloveny budou firmy Swietelsky stavební s.r.o.
J. Hradec, Lesostavby Třeboň a.s., ZVŠ
Stavitelství Třeboň s.r.o., JIPAMA s.r.o.
Hrachoviště, Zemní práce Luboš Mlčák,
Hydro&Kov s.r.o. Třeboň.
- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního
příspěvku Lékařské službě první pomoci na rok
2018 darovací smlouvou ve výši 12,- Kč na
obyvatele.
- ZO schválilo s odvoláním na ustanovení § 72 a
§ 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění a v souladu s přílohou nařízení vlády č.
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318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků měsíční
odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, a
to s účinností od 1. 1. 2018, následujícím
způsobem:
a) pro výkon funkce neuvolněného starosty
ve výši 24 593,- Kč,
b) pro výkon funkce místostarosty obce
měsíční odměnu ve výši 10 800,- Kč,
c) odměny pro členy ZO ve výši 800,- Kč,
d) za výkon čl. výboru a člena ZO 1 300,- Kč,
e) za výkon člena ZO a předsedy výboru
2 459,- Kč.
- ZO schválilo rozpočet obce Domanín na rok
2018 takto:
Daňové příjmy
5 328,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy
1 839,50 tis. Kč
Dotace
842,80 tis. Kč
Běžné výdaje
7 065,00 tis. Kč
Kapitálové výdaje
2 025,00 tis. Kč
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou
zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách
obce.

Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Prezidentské volby: Volební místnosti se otvírají v pátek 12. a v sobotu 13. ledna. Případné druhé kolo
volby připadá na 26. a 27. ledna 2018.
- Vánoční kapři: Dostalo se na všechny, zbylí kapříci (20 ks) byli odvezeni do rybníka Makšák.
- Výmalba vodárny: Po provedených opravách uvnitř vodárny došlo k výmalbě stropu, stěn a
omyvatelných soklů.

KULTURA
Mikuláš, čert a anděl navštívili zase po roce domanínské děti
V sobotu 9. prosince bylo v Jihočeské hospůdce zřízené dočasné pekelné pracoviště - v přítmí sálu hořely
louče, hrála pekelná hudba ... Na pódiu se usadil čert, ale nezůstal sám. Přišli ho usměrnit Mikuláš s
andělem. Přece by v tom nenechali děti samotné! Všechny děti měly připravené básničky nebo písničky
a za odměnu si odnesly tašku s drobnou hračkou, sladkostmi a ovocem. Ani čert nakonec nebyl tak zlý,
jak na první pohled vypadal. Občas vyloudil i vtipný verš a dětem nadělil uhlí, bramboru a vlašský oříšek.
A to se hodí, ne? 
Domanínské maminky, které akci připravovaly, děkují Mikuláši a jeho družině za nebeskou i pekelnou
návštěvu a Jihočeské hospůdce za zapůjčení prostor a pomoc s přípravami. Akce byla realizována
pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Domanín za finančního přispění obce Domanín.
Jaroslava Žemličková
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