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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 26.4.2018  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 

s podáním žádosti o registraci akce „Novostavba 

požární zbrojnice na p. č.811/18 v k. ú. Domanín u 

Třeboně“ pro možnost čerpání 50% státní dotace 

MV ČR a s pokračováním příprav výběrového řízení 

na dodavatele stavby.  ZO dále schválilo tříčlennou 

komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky ve složení 

pan Z. Švehla, předseda a členové Mgr. O. 

Stuchlíková a Mgr. L. Milfaitová, náhradníci Ing. M. 

Kolík, pan Z. Neumann a Ing. H. Chalupová. 

- ZO schválilo tříčlennou komisi pro výběr 

nejvýhodnější nabídky na akci „Realizace úspor 

energie bytového domu č. p. 92 v Domaníně“ ve 

složení pan Z. Švehla, předseda a členové pan P. 

Michal, Ing. H. Chalupová, náhradníci Ing. M. Kolík, 

pan Z. Neumann a Mgr. L. Milfaitová. ZO dále 

schválilo osm firem k podání cenové nabídky. 

 
   

 

Ze dne 15.5.2018  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 

s celoročním hospodařením obce Domanín za rok 

2017 bez výhrad. 

- ZO vzalo na vědomí zprávu z konečného 

přezkoumání hospodaření obce Domanín za rok 

2017.  

- ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2017.  

- ZO souhlasilo s udělením výjimky ze stavební 

uzávěry pro stavbu „Tlaková kanalizace Domanín u 

hřbitova“ dle projektové dokumentace 03/2018 

zpracované Ing. Martínkem. 

 
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

    Martin Kolík

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

- Prodloužení vodovodu a kanalizace u Slepíku: Vlastní stavba je hotova, konečné asfaltování povrchu po 

případném dosednutí zhutněných vrstev proběhne v termínu do 15. 7. 2018.  

- Rozšíření kuchyně v obecní hospodě – možnost vařit: Zakázku provedla stavební firma Ing. Vladimíra Knapíka za 

celkovou cenu 145 762,- Kč bez DPH. Došlo zejména k posunutí příčky, zrušení nevyužívané chladící místnosti, 
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k rozvodům vody, odpadů a elektřiny. Díky stavebním úpravám a rozšíření kuchyně mohl nájemce vybavit kuchyň 

na vlastní náklady tak, že splňuje hygienické nároky nejen pro minutky, ale i pro vaření hotovek.  

- Nový územní plán obce: Dne 16. 5. 2018 byl zveřejněn na stránkách obce Návrh územního plánu Domanín a 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území –  

http://www.obec-domanin.cz/obec/uzemni-plan-obce-domanin  

V tištěné podobě je možné si návrh prohlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě v Domaníně nebo na 

Městském úřadě v Třeboni, odbor územního plánování, a uplatnit připomínky do 12. 7. 2018. 

- Odečty vodoměrů za 1. pololetí 2018: Ve dnech od 25. do 30. 6. proběhnou obvyklé odečty a kontroly stavu 

vodoměrů.   

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Cyklostezka 

Je sobota dopoledne dne 19. 5. 2018. Jedeme s manželem z Třeboně směr Domanín a v první chvíli máme pocit, 

že jsme omylem najeli na cyklostezku (bohužel neexistující) a mám až výčitky, že tam těm cyklistům s autem 

vlastně překážíme. Však jsem taky za ty 4 km napočítala 82 cyklistů! Je fakt, že na ten den připadlo jaké-si zahájení 

cyklistické sezony v Třeboni. Ale toto nás čeká ve světle modrém po celou sezonu. 

A právě na základě tohoto zážitku jsem si vzpomněla na jeden z předvolebních slibů pana starosty Martina Kolíka 

a jeho skupiny – a to vybudování cyklostezky Třeboň – Domanín. Je to již 18 měsíců, kdy jsem pana starostu 

oslovila s dotazem: „Co cyklostezka?“. Odpovědí mi bylo, že se tím právě začíná zabývat, jednání jsou složitá a že 

mám v budoucnu sledovat informace v Domanínském zpravodaji. A tak jsem od té doby při čtení zpravodaje 

nevynechala jediné slovo, větu. I kdybych uměla číst mezi řádky, tak o informaci ohledně toho, jak pokračovala 

případná jednání o cyklostezce Třeboň – Domanín ani zmínka. 

Vím, že před rokem 2014 se s majiteli pozemků, přes které by potenciální cyklostezka vedla, aktivně jednalo, tak 

proč se v tom nepokračovalo? Samozřejmě namítnete, že to vidíme moc jednoduše, že tomu nerozumíme, ale to 

je Vaše chyba, že o Vašich krocích (pokud nějaké jsou) nic nevíme. Měla bych doporučení. Pokud jsou překážkou 

pro realizaci stavby cyklostezky velké finanční požadavky majitelů pozemků, tak jim ty peníze proboha dejte! Stojí 

to za zdraví a život našich dětí, za zdraví a život návštěvníků našich končin a v neposlední řadě i za nervy řidičů. 

A když už jsem se dala do psaní, budu pokračovat (alespoň Domanínský zpravodaj bude mít vice než l list) 

Doslechla jsem se, že pan starosta má v plánu investovat 4 miliony na vybagrování rybníka Jalovcový, který nemá 

trvalý přítok (je to tzv. „nebesák“) a je tedy téměř 100% jistota, že nám rybník opět zaroste. Určitě jste si všimli, že 

v posledních letech prší méně? Logicky vzato se tak jedná o zbytečně vyhozené peníze. To už by bylo opravdu 

lepší investovat do vykoupení pozemků potřebných na cyklostezku. 

Žádám tímto o podrobné a dostačující informace, vždyť v Domanínském zpravodaji je místa dosti. 

PS: Vážení spoluobčané, všimli jste si pěkné pergoly u hospůdky ve Spolí? Možná nevíte, že již v roce 2015 bylo 

zastupitelstvem schváleno postavení pergoly i naší obecní hospůdky a na tuto stavbu bylo vyčleněno 100 tisíc Kč. 

Bohužel k realizaci nedošlo. Ale to je jen taková nepodstatná douška na závěr. 

Sylva Soukupová 

SMĚR OBECNÍ RYBNÍK 

http://www.obec-domanin.cz/obec/uzemni-plan-obce-domanin
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KULTURA 

Stavění májky a pálení čarodějnic v Domaníně 

           

Podvečer posledního dubna patřil v Domaníně stavění májky, tradičnímu symbolu jara. Dobrovolní hasiči přivezli 

májku do parčíku u obecní hospody. Tu ozdobily děti krepovým papírem, letos v národních barvách - modré, bílé a 

červené. Zkušení hasiči za pomoci techniky májku zvedli a usadili do stojanu. Májku hasiči dobře hlídali, a tak se 

svým věncem zdobí naši vesnici dodneška.  

Po úspěšném postavení májky se děti se svými rodiči přesunuli na zahradu k 

Jihočeské hospůdce, kde domanínské maminky připravily pro děti pestrý program. 

Děti, převlečené za malé čarodějky a čaroděje, prolézaly pavoučí sítí vytvořené z 

prádelní gumy či na koštěti létaly skrz obruče. Nezávislá porota též vyhlásila 

nejkrásnější čarodějku / čaroděje. Nakonec byla na připravené hranici upálena 

čarodějnice a děti si opekly buřtíky.  
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Domanínské maminky děkují všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci této 

akce - dobrovolným hasičům za postavení májky, obci za finanční příspěvek a 

panu Šírkovi za zapůjčení areálu.  

Jaroslava Žemličková 

¨ 

 

 

 

Jaroslava Žemličková 
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Kdy: sobota 09.06.2018 

   Sraz je ve 14:00 hodin u obecního úřadu.  

  Odtud vyrazíme společně směrem k vodojemu (už po cestě 

si děti zasoutěží). Cílem bude koupaliště (rybník Nový), kde si děti užijí 

spoustu zábavy:  

 malování na obličej od profesionálů s fotkou (zdarma) 

 malování na trička 

 chytání rybiček 

 a mnoho dalšího  

 a určitě neodejdou s prázdnou.  

 Až se děti vydovádí, budou si moci upéct buřta na ohni.  

 

 

Za bezpečnost dětí na Dětském dni 
zodpovídají jejich rodiče.  

 

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

 

Domanínské maminky zvou 

všechny malé i velké děti na 


