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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 10.7.2018  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) odložilo 

stanovisko k Územnímu plánu obce Domanín.  

 

- ZO souhlasilo s vypsáním výběrového řízení na akci 

„Novostavba požární zbrojnice Domanín“, schválilo 

text výzvy k podání cenové nabídky, návrh smlouvy o 

dílo a seznam pěti firem k oslovení. Dále ZO 

souhlasilo s dofinancováním akce "Novostavba 

požární zbrojnice Domanín" z vlastních zdrojů. 

 
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: Akce byla stavebně dokončena vyasfaltováním vyřízlé části 
vozovky. 

- Oprava cest: Provedena byla každoroční vysprávka prašné cesty k Odměnám a cesty k Panenským rybníkům 
firmou Rybářství Třeboň a.s. Opravu nejhorších úseků cesty k Obecnímu velkému rybníku provedla firma JIPAMA 

s.r.o. Hrachoviště. 

- Výměna sloupu veřejného osvětlení: Poslední lampa veřejného osvětlení u cesty k vodojemu chatrně držela na 

zlomeném a zohýbaném sloupu - pravděpodobně po nárazu většího nákladního vozidla. Z bezpečnostních důvodů 
došlo k výměně celého sloupu.  

- Tabule pro výlep plakátů: Na uchycení výlepové plochy nemáme štěstí. Poprvé celou konstrukci vyvrátilo auto, 
podruhé ji neudržel vedrem rozměklý asfaltový povrch parkoviště v kombinaci s větrem.  

- Vítání občánků Domanína: Uplynuly dva roky a je čas opět přivítat naše nejmenší občany. Vítání připravujeme 

na polovinu září, termín upřesníme v pozvánkách rodičům dětí a v příštím zpravodaji. 
 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Co děti? Mají si kde hrát?  

V současné době máme v Domaníně jedno veřejné dětské hřiště za 

kapličkou. Nové má obec v plánu ve sportovním areálu. Termín 

jeho realizace je však otazníkem a stávající hřiště chátrá.  
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Domanín se stále rozrůstá, přibývá zde spoustu mladých rodin s dětmi. I my máme doma dvě holčičky. Obě rády chodí na 

hřiště, proto je mi líto, že si ho nemohou užít i u nás v Domaníně. Nabídka hřiště za kapličkou s třemi herními prvky je 

nedostatečná a oproti současným trendům již zastaralá. Hřiště celkově dosluhuje. Z dlouhodobě neudržovaných herních 

prvků se loupe barva a dřevo je do hloubky prohnilé. Podobně 

jsou na tom lavičky a oplocení. Do pískoviště děti nepouštím. 

Zakrývací plachta se často povaluje vedle a v písku jsou 

viditelné kočičí výkaly. Bezpečnostní a provozní řád už z plotu 

odpadl. Otázkou je, jak toto hřiště prochází povinnou 

každoroční odbornou technickou kontrolou. 

V Domaníně je projekt dětského hřiště naplánovaný ve 

sportovním areálu. Technická dokumentace je připravena, ale 

pravděpodobně stále čeká v šuplíku na dotaci. Žádost 

o finanční podporu byla na dětské hřiště podána v roce 2016 do programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a do Nadace 

ČEZ. Žádost nebyla ani v jednom případě úspěšná. Na MMR skončila na 598. místě z 817. Proč se obec nepokusila žádost 

předložit znovu? Např. s úpravami do stejného dotačního programu tak, aby lépe splnila hodnotící kritéria? Případně pokud 

žádost zlepšit nešlo, tak do jiného?  

Jako příklad řešení mohu uvést přírodní dětská hřiště v třeboňském lázeňském parku, na která jsem také v roce 2016 

zpracovávala žádost o dotaci. Zvolila jsem v tomto případě jiný národní program, kde není takový "přetlak" žádostí. 

Projektovou dokumentaci jsme s projektanty připravili během několika měsíců tak, aby co nejlépe splňovala hodnotící kritéria 

dotačního programu. Projekt se umístil na prvním místě ze všech hodnocených a je úspěšně zrealizovaný. V okolí jsme navíc 

za pomoci jiného dotačního titulu zrevitalizovali a dosadili zeleň, která je dle mého názoru na hřišti také důležitá.  

Pokud Domanín skutečně na dotaci nedosáhne, nemohla by obec pořídit dětské hřiště z vlastního rozpočtu? Předpokládané 

náklady na nové domanínské hřiště ve sportovním areálu činily 636 650 Kč (zdroj: MMR - Seznam vyhodnocených žádostí 

2016). To je pro představu podobná částka jako vlastní podíl obce na obnově Jalovcového rybníka v lesích. 

Jaroslava Žemličková 

Pro starostu Martina 

Starosto náš milý, jsi tak strašně čilý. 

Když každou volnou chvíli a vždy s nevšední pílí 

pro vesnici pracuješ, a jen Domanín miluješ. 

Ve dne v noci obci sloužíš, všem zavděčit se toužíš, 

pravou ruku v Irče máš, jen na ní se spoléháš, 

když na jednání odjet musíš a obavy z něj v sobě dusíš. 

Trávníky i chodníky jsou jak ze žurnálu a nesmrdí tu nikde 

z kanálu, 

protože ČOVka ti tak dobře čistí, neválí se nikde listí. 

Zastupitele máš pilné, někdy mají řeči silné, 

to však tobě nevadí, políbit ti můžou pozadí. 

Taky kompostér jsi všem koupil a tím jsi vůbec neprohloupil, 

nechceš v obci žádný svár, chybí ti tu už jen ten PISOÁR. 

 

S poděkováním za vynikající spolupráci za uplynulé čtyři roky věnuje baštýř Míra. 

 
Jaromír Velek 

KULTURA 

Pečení prasete  

SDH Mladošovice vás všechny srdečně zvou na "Pečení prasete", které se pořádá již desátým rokem. Akce se koná 

18.8.2018 na hřišti v Mladošovicích od 17 hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela "KOBŘI ". Kdo chce strávit příjemné 

odpoledne a večer plný zábavy a kulinářských zážitků, má se na co těšit. 

Petra Dvořáková, SDH Mladošovice 
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