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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 11.12.2018
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo rozpočet

služeb na rok 2019.

obce na rok 2019 takto:

- ZO souhlasilo s provedením ořezu oboustranné
aleje u autokempinku v rozsahu do 50 stromů a

Daňové příjmy

5 431 tis. Kč

Nedaňové příjmy

2 075 tis. Kč

Dotace

9 381 tis. Kč

- ZO souhlasí s podáním žádostí o dotace na opravu

15 120 tis. Kč

přístřešku Obecního úřadu Domanín a pořízení

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

4 620 tis. Kč

- ZO souhlasilo se zvýšením nájmu v bytech

nákladů na ořez do 100 tis. Kč bez DPH.

techniky

na

údržbu

veřejného

prostranství

z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2019.

v bytovém domě č. p. 92 o přímé náklady obce na

- ZO pověřilo starostu zajištěním podkladů pro

realizaci zateplení a se zavedením plateb na realizaci

podání žádosti z programu ministerstva pro místní

vrtu a tepelného čerpadla a záloh na otop ve smyslu

rozvoj na realizaci dětského hřiště ve sportovním

vyhlášky č. 269/2015. Starosta ověří výši nájemného

areálu Domanín ve spolupráci s firmou Monotrend

v souladu s pravidly dotačního titulu do příštího

s.r.o.

zasedání ZO.

- ZO pověřilo starostu zajištěním podkladů pro

- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku

podání žádosti o dotaci z programu ministerstva pro

Lékařské službě první pomoci Třeboň o. p. s. na rok

místní rozvoj na opravu zdi, brány, cesty ke kostelu,

2019 ve výši 4 728,- Kč a s uzavřením darovací

úpravu prostoru velkého kříže, prostoru pro

smlouvy.

napouštění vody a ozelenění obecního hřbitova Sv.

- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku
SDH Domanín na rok 2019 ve výši 23 000,- Kč (na
dětské akce) a s uzavřením darovací smlouvy.
- ZO souhlasilo s uzavřením Dodatku ke smlouvě č. 1

Jiljí v Domaníně. Starosta prověří reálnost získání
dotace a podá informace.
- ZO souhlasilo s přípravou opravy pomníku padlých
1. světové války.

TS/1998 s Technickými službami Třeboň o dodávce

- ZO

služeb v oblasti odpadového hospodářství – ceník

zpravodaje na období 2018 -2022 v tomto složení: pí

www.domanin.cz

stanovilo

redakční

radu

Domanínského
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Žemličková, pí Milfaitová, pí Mazáková, p. Švehla, p.

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na

Blažek, pí Chmelová, pí Stuchlíková.

úřední desce a na webových stránkách obce

Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Vydávání vánočních kaprů, zpívání pod stromkem, betlém a úklid: Děkujeme všem, kteří se podíleli na výdeji
kaprů, zpívání, přípravě punče, každoročním oživení betléma a úklidu návsi. Ač bez sněhu, přispěli ke klidnému,
pohodovému prožití svátků. Zbylí kapříci se pustili do rybníka Makšáku.

Když navždy odejde spolupracovník…
Počátkem prosince náhle zemřel Jiří Viktůrek, spoluobčan, který nám pomáhal udržovat obec. Patřil k lidem, kteří
nejsou moc nápadní, ale jsou velmi užiteční pro celek. Postavil se ke každé práci, kterou bylo třeba udělat. Vážil
jsem si ho pro jeho manuální zručnost, pečlivost, stoprocentní spolehlivost, i specifický smysl pro humor. Nehledal
výmluvy, ale nacházel řešení. Jirko, děkuji za chvíle s Tebou.
Martin Kolík

Přehled o vyplacených dotačních titulech obce Domanín za roky 2015 - 2018
Rok 2015 :
bod č. 1

v tomto roce proběhly tyto žádosti o dotační tituly v počtu 11 kladně vyřízených(2x zamítnuto)
dodatečné zateplení obvod. zdiva s následnou
povrchovou úpravou,ev. novostavba tep.odporem
zdiva min. R 3,0 m2 KW-1=13000,-Kč
7 x proplaceno
7x13000,-

91.000,-Kč

bod č. 2

úprava obvod.zdiva=5500,-Kč

1 x proplaceno

1x5500,-

5.500,-Kč

bod č. 3

zřízení a oprava dřevěného plotu=4000,-Kč

3 x proplaceno

3x4000,-

12.000,-Kč

bod č. 4

nebylo nic

-

-

bod č. 5

kompostéry=1000,-Kč
zakoupení kotle na zplynování a kotel s emisní tř. 3 a
výše=7000,-Kč

2x7000,-

14.000,-Kč

bod č. 6

certifikované sluneční kolektory=22000,-Kč

nebylo nic

-

-

1x22000,-

22.000,-Kč

-

-

-

-

bod č. 7

2 x proplaceno

tepelné čerpadlo s min. výkonem 7 KW=22000,-Kč
1 x proplaceno
akum. srážkové vody-pro zálivku zahrady s mim. vel.
bod č.8=za a) AKM nádrže 2m3=5000,-Kč (platí až od 1.6.2017!!)
nebylo nic
akum. srážkové vody-pro zálivku zahrady a pro splach.
WC s mim. vel.AKM nádrže 2m3=10000,-Kč (platí až od
bod č.8=za b) 1.6.2017!!)
nebylo nic

Za rok 2015 bylo celkem vyplaceno 127.000,-Kč za tepelné zdroje (bod 1,5,6,7,) a 17.500,- za ostatní (bod
2,3,4,ev.8)
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Rok 2016 :
bod č.2

v tomto roce proběhly tyto žádosti o dotační tituly v počtu 1 kladně vyřízených(0x zamítnuto)
úprava obvod.zdiva=5500,-Kč

1 x proplaceno

1x5500,-

5.500,-Kč

Za rok 2016 bylo celkem vyplaceno 0,-Kč za tepelné zdroje (bod 1,5,6,7,) a 5.500,- za ostatní (bod 2,3,4,ev.8)

Rok 2017 :
bod č.1

v tomto roce proběhly tyto žádosti o dotační tituly v počtu 10 kladně vyřízených(1x zamítnuto )
dodatečné zateplení obvod.zdiva s následnou povrchovou
úpravou,ev.novostavba tep.odporem zdiva min. R 3,0 m2
KW-1=13000,-Kč
2 x proplaceno
2x13000,-

26.000,-Kč

bod č.2

úprava obvod.zdiva=5500,-Kč

2 x proplaceno

2x5500,-

11.000,-Kč

bod č.3

zřízení a oprava dřevěného plotu=4000,-Kč

1 x proplaceno

1x4000,-

4.000,-Kč

bod č.4

kompostéry=1000,-Kč

nebylo nic

-

-

bod č.5

zakoupení kotle na zplynování a kotel s emisní tř.3 a
výše=7000,-Kč

1 x proplaceno

1x7000,-

7.000,-Kč

bod č.6

certifikované sluneční kolektory=22000,-Kč

1 x proplaceno

1x5000,-

5.000,-Kč

bod č.7

tepelné čerpadlo s min.výkonem 7 KW=22000,-Kč

5 x proplaceno

5x22000,-

110.000,-Kč

1 x proplaceno

1x5000,-

5.000,-Kč

-

-

akum.srážkové vody-pro zálivku zahrady s mim. vel.AKM
bod č.8=za a) nádrže 2m3=5000,-Kč(platí až od 1.6.2017!!)

akum.srážkové vody-pro zálivku zahrady a pro splach.WC s
bod č.8=za b) mim. vel.AKM nádrže 2m3=10000,-Kč(platí až od 1.6.2017!!) nebylo nic

Za rok 2017 bylo celkem vyplaceno 148.000,-Kč za tepelné zdroje(bod 1,5,6,7,) a 20.000,- za ostatní(bod
2,3,4,ev.8)

Rok 2018 :
bod č.1

v tomto roce proběhly tyto žádosti o dotační tituly v počtu 3 kladně vyřízených
dodatečné zateplení obvod.zdiva s následnou povrchovou
úpravou,ev.novostavba tep.odporem zdiva min. R 3,0 m2
KW-1=13000,-Kč
1 x proplaceno

bod č.2

úprava obvod.zdiva=5500,-Kč

nebylo nic

bod č.3

zřízení a oprava dřevěného plotu=4000,-Kč

2 x proplaceno

www.domanin.cz

1x13000,-

13.000,-Kč

-

-

2x4000,-

8.000,-Kč
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bod č.4

kompostéry=1000,-Kč

nebylo nic

bod č.5

zakoupení kotle na zplynování a kotel s emisní tř.3 a
výše=7000,-Kč

1 x proplaceno

bod č.6

certifikované sluneční kolektory=22000,-Kč

nebylo nic

bod č.7

tepelné čerpadlo s min.výkonem 7 KW=22000,-Kč

1 x proplaceno

-

-

1x7000,-

7.000,-Kč

-

-

1x22000,-

22.000,-Kč

akum.srážkové vody-pro zálivku zahrady s mim. vel.AKM
bod č.8=za a) nádrže 2m3=5000,-Kč(platí až od 1.6.2017!!)

nebylo nic

-

-

akum.srážkové vody-pro zálivku zahrady a pro splach.WC s
bod č.8=za b) mim. vel.AKM nádrže 2m3=10000,-Kč(platí až od 1.6.2017!!)

nebylo nic

-

-

Za rok 2018 bylo celkem vyplaceno 42.000,-Kč za tepelné zdroje (bod 1,5,6,7,) a 8.000,- za ostatní (bod
2,3,4,ev.8)
Dotační tituly obce Domanín budou pokračovat i v letech 2019-2022. Zřejmě dojde k jejich novelizaci a úpravám
na ZO v měsíci lednu 2019. Až budou schváleny v definitivní podobě, budou přístupné na webových stránkách
obce.
Zdeněk Švehla

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Kuželky? Ne, "Domanínská stráž"
Rádi bychom se jen velmi stručně vyjádřili k rozestavení tzv. kuželek do půlkruhu kolem plakátovací plochy.
Myslíme si, že je poněkud nešťastné - rozhodně by se pro těch šest sudů mělo najít lepší umístění (a nejlepší by
možná bylo odvést je do moravského Domanína - k Moravě se soudky hodí přeci jenom více). Ale jak známe pana
starostu, když už si jednou toto rozestavení sudů zdůvodnil, tak se nic měnit nebude (citujeme pana starostu: "V
místě křižovatky vzniká řada dopravních nebezpečných situací, došlo i k poškozování obecního majetku - vyvrácení
plakátovací plochy").
Proto bychom alespoň pro ty naše soudky – kuželky, navrhli trochu důstojnější, ale i trefnější oslovení,
odpovídající jejich současné "důležitosti" - DOMANÍNSKÁ STRÁŽ na ochranu plakátovací plochy před nájezdy
nepřátelských vozů značky TIR.
P.S.: Podněty (a velice rozumné) k přemístění sudů dal ve svém příspěvku Ing. Václav Daňha již v listopadovém
čísle zpravodaje, ale pan starosta jeho článek v podstatě ignoroval. Odpověď ve smyslu, že reakci na článek si
schová na někdy jindy, je (hledáme slušné slovo) přinejmenším neuctivá. Pan Ing. Daňha navíc na téma "kuželek"
již nesmí potřetí psát a reagovat tak na reakci nebo spíše mlčení p. Kolíka
Karel a Sylva Soukupovi
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