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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 20.3.2018  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na doporučení 

výběrové komise souhlasilo s pronájmem bytu 3 + 1 

v domě č. p. 92 paní Šárce Zajíčkové a s pronájmem 

bytu 2 + 0 v domě č. p. 101 panu Janu Hrdličkovi.  

 

- ZO na základě doporučení kontrolního výboru 

pověřuje starostu zajistit provedení formálních změn 

skartačního řádu a změn kultur pozemků obce podle 

skutečného využití.   

 

- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o věcném 

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

Budějovice pro kabelové vedení NN na parcelách 

číslo 1636/1 a 1820/2 v k. ú. Domanín u Třeboně 

(nedávná kabelizace u rybníka Makšák). 

- ZO souhlasilo s vyhotovením prováděcího projektu 

na výstavbu hasičské zbrojnice v Domaníně. 

 

- ZO souhlasilo s vyhlášením výběrového řízení a 

schvaluje text výzvy k podání cenové nabídky na akci 

„Rozšíření kuchyně v restauraci v Domaníně č. p. 

101“. Osloveny budou firmy Ing. Vladimír Knapík, 

Třeboňské stavby, s. r. o. Třeboň, PENA s. r. o. 

Lomnice nad Lužnicí. 

 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

     Martin Kolík

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

- Záměr pronájmu obecní garsonky: Od 1. května bude k pronájmu garsonka v domě č.p.101 o velikosti 30,48 m2.  

Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách obce www.obec-domanin.cz.  

K žádostem doručeným před zveřejněním této výzvy se nepřihlíží, v případě trvajícího zájmu je nutné žádat znovu.  

- Obecní hospoda s novými okny: Firma pana Ladislava Plcha provedla výměnu všech oken a vchodových dveří. 

Došlo tak k výraznému zlepšení tepelně izolačních vlastností. V polovině března jsme získali stavební povolení na 

rozšíření kuchyně.  

- Štěpkování větví: V pondělí 9. dubna mezi 16-18 hodinou mohou předem objednaní zájemci využít obecní 

benzínový štěpkovač s obsluhou. Služba je zdarma. Vhodné zejména pro občany, pro něž je odvoz větví na Vejhon 

problematický a pro menší množství větví. Větve je nutné připravit na dobře přístupném místě. Max. síla větví je 7 

cm. V případě nepříznivého počasí nebo většího množství zájemců se štěpkování zopakuje o týden později.  
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Foto: Kristýna Holická 

Foto: Jana Pumprová 

Sběrový den 
V sobotu 7. dubna od 8.00 do 11.00 hodin budou na návsi mezi kapličkou a rybníkem Stávek přistaveny 

kontejnery na elektrospotřebiče, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Obec nezajišťuje občanům přímo ze vsi 

odvoz ke kontejnerům. Vršským a občanům z lokality Ostende bude zajištěn odvoz, pokud odpad přistaví před 

vjezd do svého domu do 10 hodin. Po celou dobu vykládání odpadu do kontejnerů bude obcí dohlíženo na 

správnost třídění odpadu. Svozový den není určen pro svoz stavební suti, trávy, větví, běžného komunálního 

odpadu odkládaného do popelnic a dále odpadu, který se dá běžně třídit (plasty, papír, sklo). Také nebude 

přijímán odpad z podnikání. 

Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie, léčiva, chladničky, pneumatiky 

apod.  

Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce apod.   

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Maškarní si užili malí i velcí 

V neděli 25. února proběhl v Jihočeské hospůdce 

pod záštitou hasičů dětský maškarní karneval, 

tentokrát na téma "z pohádky do pohádky". Děti 

opět dorazily v krásných a nápaditých 

kostýmech. Zábavu na parketu rozproudili velcí 

tanečníci, kteří dorazili jak jinak než v 

pohádkových maskách (viz foto vpravo). Jako 

každý rok se konaly soutěže, jejichž moderování 

se skvěle ujala Maruška Michalová. Děti sbíraly 

vajíčka Ferdy Mravence a korálky, které 

poztrácela princeznička na bále, jedly perníček z 

perníkové chaloupky a tradičně se přetahovaly 

lanem.  

 
 

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci karnevalu, panu Šírkovi za zapůjčení sálu, 

obci a dalším sponzorům uvedeným pod příspěvkem. Díky nim se karneval skutečně vydařil a věříme, že si ho 

všichni návštěvníci užili. 

SMĚR OBECNÍ RYBNÍK 
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Foto: Kristýna Holická 

Sponzoři:  

 Bickovi (Domanín) 

 p. Ondřej Blažek 

 Bubnovi  

 p. Jan Černý (Třeboň) 

 pí Monika Chlupáčová 

 pí Marie Janurová 

 MVDr. Zdeňka Lívanská 

 Mazákovi  

 pí Milada Nováková 

 p. Pavel Ouška 

 pí Jana Šimoušková 

 pí Hana Šindlerová 

 Žemličkovi 

 AGRICO s.r.o. 

 BENU lékárna Jindřichův 

Hradec 

 Papírnictví Lenka Tětková 

Wegenkittlová (Třeboň) 

 Papírnictví Jindřichův Hradec 

(pí Jana Chmelová) 

 Radim Jiroušek - AQUAMONT 

s.r.o.  

 Rybářství Třeboň Hld. a.s. 

 U+M Servis s.r.o.   
 

      Jaroslava Žemličková 

 
Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2018 - 2019 

  
Povinná školní docházka ve školním roce 2018 – 2019 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2012. 
 
Zápisy do prvních tříd proběhnou v termínu:  

ZŠ Třeboň, Sokolská  11. a 12. dubna 2018   od 14.00 do 17.00 hodin  

ZŠ Třeboň, Na Sadech   11. a 12. dubna 2018   od 14.00 do 17.00 hodin  

 

 
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2018 - 2019 
 

Zápisy do mateřských škol proběhnou v termínu: 

MŠ Sluníčko    9., 10. a 11. května 2018 8.00 - 15.00 hodin  

3. Materšká škola Třeboň  9., 10. a 11. května 2018 8.00 - 15.00 hodin 

Lucie Milfaitová 

Prodej povolenek pro rok 2018 

Prodej povolenek pro letošní sezónu na rybníce Nový je zahájen. 

Permanentky mohou na obecním úřadě zakoupit občané 

Domanína a hosté ubytovaní v místních penzionech. Ceník 

zůstává stejný jako v loňském roce. Podmínky pro lov ryb 

naleznete na stránkách obce Domanín. 

Lucie Milfaitová 

 

 

 

Ceník  povolenek k lovu ryb na 

rybníku NOVÝ, 2018 

Děti do 15 let : 

Denní ………………………. 50,- Kč 
Týdenní …………………... 100,- Kč 
Měsíční  …………………… 200,- Kč 
Roční    ……………………..  300,- Kč  

Dospělí : 

Denní ………………………. 100,- Kč 
Týdenní …………………… 250,- Kč 
Měsíční  ………………….. 350,- Kč 
Roční    ……………………. 500,- Kč  
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KULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslava Žemličková 
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TRADIČNÍ STAVĚNÍ MÁJKY  

A ZÁBAVNÉ ČARODĚJNÉ HRÁTKY 
Datum: pondělí 30.04.2018 
 

Program:  

Od 17:00 stavění a zdobení májky vedle obecní hospody.  

Poté (cca od 18:00 hodin) následuje přesun před Jihočeskou 

hospůdku, kde budou připravené buřty, oheň a zábavný program 

pro děti.  
 

Čarodějnice i čarodějové jakékoliv věkové kategorie jsou vítáni!  
 

Těšte se na vyhlášení  

nej malé čarodějnice a malého čaroděje. 

 

Akce je realizována pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Domanín za finančního přispění obce Domanín.  

Prostor pro čarodějné hrátky zapůjčuje Jihočeská hospůdka. Všem patří velké poděkování.  

Sbor dobrovolných hasičů Domanín a domanínské maminky Vás zvou na 

Obecní úřad zve domanínské seniory i jejich doprovod na 

pravidelné přátelské odpolední setkání s občerstvením.  

Setkání proběhne ve středu 25. dubna od 17 hodin v obecní 

Domanínské hospodě vedle obchodu.  

Pan Přemek Pumpr Vás krátce provede základy první pomoci 

s možností vyzkoušení na figuríně. 

Všichni jsou srdečně zváni! 

 

SETKÁNÍ SENIORŮ 


