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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 29.1.2019  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) v návaznosti 
na kontrolu kontrolního výboru schválilo 
termíny pro provedení aktualizace pasportu 
místních komunikací, pro změnu kultur pozemků 
obce dle skutečného využití a pro jednání 
s majiteli pozemků pod cestou k vodojemu.  
 
- ZO souhlasilo s výběrem herních prvků a 
s podáním žádosti o dotaci v roce 2019  z 
podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a 
rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210H 
Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku na realizaci dětského 
hřiště ve Sportovním areálu Domanín.  
 
- ZO souhlasilo s uzavřením Smlouvy o 
poskytnutí dotace č. 425-01-002/18 mezi obcí 
Domanín a Jihočeským krajem na projekt 
„Územní plán Domanín“. 
   
- ZO souhlasilo s ukončením pachtu rybníka 
Jalovcový pro rok 2019, se snížením výše pachtu 
o výměru Jalovcového rybníka a s uzavřením 
dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě ze dne 
28.4.2014 mezi obcí Domanín a Rybářstvím 
Třeboň a.s. 
 

- ZO schválilo Dotační tituly obce Domanín na 
období 2019 - 2022 s účinností od 1. 2. 2019 
(dotace pro občany, podrobnosti na webových 
stránkách obce). 
 
- ZO neschválilo návrh na navýšení měsíčních 
odměn neuvolněných členů zastupitelstva dle 
nařízení vlády od 1. 2. 2019.  
 
- ZO souhlasilo s vyhotovením detailní 
dokumentace na opravu zdi, brány, cesty ke 
kostelu, úpravu prostoru velkého kříže, 
prostoru pro napouštění vody a ozelenění 
obecního hřbitova a s obnovou fresky Viléma 
z Rožmberka s manželkami v kostele sv. Jiljí. 
 
- ZO neschválilo návrh na uložení p. starostovi 
neprodleně přemístit květináče z prostoru 
křižovatky na jiná vhodná místa.  
 
- ZO neschválilo  návrh na doplnění jednacího 
řádu o jmenovité hlasování ani o jmenovité 
hlasování na vyžádání.  
 
- ZO vyhlásilo záměr prodeje p. č. 140/32 v k. ú. 
Domanín u Třeboně o výměře 34 m2. 
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Ze dne 19.2.2019

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 
s opravou cesty na Brannou v úseku od 
kojákovické cesty po objekt č. p. 37 v celkové 
částce do 50 tis. Kč bez DPH. ZO dále pověřilo 
starostu vstoupit v jednání s vlastníky pozemků 
ve věci účelové komunikace mezi č. p. 37 a 
hranicí katastru Branná, zpráva o výsledku 
jednání bude podána do konce dubna 2019.         
 
- ZO souhlasilo se zveřejněním záměru 
pronájmu obecních rybníků Obecní velký, 
Panenský dolní, Panenský horní, Jalovcový od   
1. 1. 2020 do 31. 12. 2024. Podmínky pronájmu: 
dodání 600 kg kapra/rok, hospodaření na min. 
30 ha vodní plochy, provádění živnostenské 
činnosti min. po dobu 5 let v oblasti rybníkářství, 
bezdlužnost, uchazeč v nabídce uvede roční 
nájem za ha plochy bez DPH a souhlas s inflační 
doložkou.  
 

- ZO souhlasilo s vyhlášením záměru směny 
pozemku p. č. 230/2 v k. ú. Domanín u Třeboně 
o výměře 5036 m2. 
 

- ZO souhlasilo se vstupem v jednání 
s vlastníkem pozemku 1608/25 v k. ú. Domanín 
u Třeboně na akci odkanalizování lokality 
Vrchy, autobusová zastávka. 
 

- ZO souhlasilo s uložením prostředků ve výši 
5 042 485,43 Kč z končícího termínového vkladu 
na termínovaný vklad u WSPK na 24 měsíců 
s úrokem 1,75 %. 

- ZO souhlasilo se směnou pozemků v majetku 
obce Domanín p. č. 1030/12 o výměře 1093 m2, 
1252/10 o výměře 77 m2, 1252/26 o výměře 563 
m2, 1252/37 o výměře 432 m2, 1252/38 o 
výměře 481 m2 v k. ú. Domanín u Třeboně za 
pozemky pod ČOV a úpravnou vody p. č. 
1109/13 o výměře 44 m2, 1109/29 o výměře 455 
m2, 1109/152 o výměře 39 m2, 1109/153 o 
výměře 117 m2, 1109/155 o výměře 164 m2, 
1109/156 o výměře 43 m2, 1205/1 o výměře 3 
m2, st. 295 o výměře 77 m2, p. č. 510/33 o 
výměře 66 m2, 510/44 o výměře 184 m2 v k. ú. 
Domanín u Třeboně ve vlastnictví Státního 
pozemkového úřadu a dále souhlasí s doplatky 
(úplatným převodem) dle pravidel SPÚ a 
pověřuje starostu podat žádost o realizaci 
směny. 
 
- ZO souhlasilo se zveřejněním záměru směny 
části pozemku p. č. 213/2 v k. ú. Domanín o 
výměře cca 160 m2. 
 
- ZO souhlasilo s pokračováním jednání 
s vlastníky, kteří ještě nesouhlasili s prodejem 
pozemků pod cyklostezkou, další zpráva o stavu 
jednání bude podána zastupitelstvu obce do  
30.dubna 2019. 
 
 
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 
úřední desce a na webových stránkách obce. 

 Martin Kolík  

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Obecní dřevo  

Na obecním úřadě je evidován zájem občanů o obecní palivové dřevo, tzv. pořadník. Možnosti obce 
uspokojovat požadavky jsou trvale omezené. Po nabídnutí dubových větví od autokempu zájemcům 
v pořadníku je možné uspokojit další zájemce z řad našich občanů. Dovezeme fůru mokrého dřeva 
s převahou břízy, borovice od Jalovcového rybníka, ve čtyřmetrových délkách. Velikost fůry je cca 8 prm, 
cena 4000,- Kč, objednat je možné jen jednu fůru. Dovoz počátkem března.  
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Prořezávka dubové aleje u autokempu 

Povedlo se dokončit úsilí o uvedení aleje do bezpečnějšího stavu v souladu s posudkem dendrologa. 
Práce začaly pokácením 7 stromů před dvěma lety, následovaly dílčí operativní zásahy a akce byla 
dokončena ošetřením 44 stromů za 117 128,- Kč s DPH Kč. Pracovníci obce zajistili úklid větví. S regulací 
dopravy pomohla SÚS.  

Sběrový den, jarní úklid 

Tradiční odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je naplánován na sobotu 6. dubna.  

Investiční účet u České spořitelny, a.s. 

Valná hromada Erste Bank rozhodla drobné akcionáře vyplatit a účet zrušit, měli jsme tam 200 akcií, 
jmenovitá hodnota akcie byla 100,- Kč, při odhadní ceně 1328,- Kč/kus jsme dostali na účet 265 600,- Kč. 

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Dočkáme se letos dětského hřiště?  
 

Domanín dlouhodobě postrádá dětské hřiště, které by bylo pro děti atraktivní a na kterém by si to 
skutečně užily. Stávající hřiště za kapličkou dosluhuje. Zastupitelstvo proto začátkem roku schválilo 
přípravy dětského hřiště ve sportovním areálu - výběr herních prvků a podání žádosti o dotaci. Situace 
nyní vypadá následovně.... 
 

Do konce února se podávaly žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj (dotace 70 %). 
Pro Domanín zpracovala a předložila žádost moravská firma, která v tomto programu deklaruje vysokou 
úspěšnost. Tak věříme, že do třetice by domanínské hřiště mohlo uspět. Z naší strany pro to děláme 
maximum. 
 

Původní výběr herních prvků z roku 2016 jsme aktualizovali. Vycházeli jsme z ankety, která v obci před 
třemi lety proběhla. Dotázaní si nejvíce přáli lanovou dráhu, velkou houpačku a lanovou pyramidu. 
Následoval kolotoč a lezecká stěna.  Pro nové hřiště byly nyní zvoleny tyto herní prvky:  

- lanová dráha o délce 20 metrů,  
- velká lanová pyramida (výška 4,5 m),  
- multifunkční herní sestava, kterou budou tvořit: tobogán, lezecká stěna, domeček s posezením, 

tabule na křídy, požární tyč, lanový most, pohodlné schůdky i pro nejmenší děti a rovná skluzavka 
(ta byla doplněna na doporučení některých maminek, aby zde byla skluzavka i pro menší),  

- tři houpačky ("prkýnko", lanový "baby" sedák pro batolata a kulaté hnízdo o průměru 1,2 m),  
- kolotoč (s kruhovým sezením),  
- pružinové houpadlo,  
- workoutová sestava pro starší děti tvořená vodorovným žebříkem a hrazdami (v širší verzi je 

např. v Třeboni na pláži).  
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Herní prvky jsou v antivandal provedení s minimální náročností na údržbu (ocelová konstrukce ošetřená 
vypalovanou barvou komaxitem + UV stabilní tvrzené plasty).   
 

Pískoviště na hřišti zatím neplánujeme z důvodu špatných zkušeností na hřišti za kapličkou. Zakrývací 
plachta bývala často odkrytá, a písek tak namísto dětí více využívaly místní kočky.  
 

Kromě herních prvků budou na hřišti umístěné dvě bezúdržbové lavičky a koše na tříděný odpad (což 
podpoří bodové hodnocení žádosti o dotaci).  
 

Na hřišti bude osazen jeden strom - zvolili jsme lípu. Ta do budoucna vytvoří stinné místo pro odpočinek 
a navíc díky ní opět získáme další body za ekologický přínos při hodnocení žádosti. Časem může být 
vysazena další zeleň.  
 

Terén hřiště včetně přilehlých svahů bude upraven a oset trávou. Pod vysokými herními prvky budou 
dopadové plochy řešeny z jemného kačírku, který může dětem částečně vynahradit výše zmíněné 
pískoviště.  

Orientační vizualizace plánovaného hřiště 
 

 
 
 
Rozpočet dětského hřiště je nyní kalkulován na částku 1 mil. Kč vč. DPH (včetně terénních úprav a 
povinných revizí). 70 % by měla pokrýt dotace. Pokud akce dotaci získá, bude nutné vypsat výběrové 
řízení. Rozpočet se tak může ještě změnit v závislosti na obdržených nabídkách. Vyhodnocení projektů a 
přidělení dotací by MMR mělo zveřejnit v květnu 2019, tak si držme palce.  
 

Jaroslava Žemličková 
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O vlcích v domanínské honitbě 

Někteří z vás s nimi možná mají nejednu špatnou zkušenost. Řeč ale není o těchto psovitých 
šelmách, které se pravděpodobně vyskytují v tuto dobu někde na Třeboňsku, nýbrž o médiích, 
která vše rády zveličují, dramatizují, překrucují, sestřihávají a také rády vytrhávají věty a 
natočené záběry z kontextu. Tentokrát se jim podařilo udělat z vlků „domanínské celebrity“. Jak 
už to tak bývá, člověk musí mít s médii vlastní zkušenost, aby se odhodlal a řekl lidem pravdu …  
Ale vždyť tu přece říkají v televizi, nebo ne??????  

Jsem člověk, který nemá rád sociální sítě. Je ale jedna mobilní aplikace, kterou ráda používám a 
skrze tu mi můj myslivecký kamarád poslal videonahrávku, kterou natočila fotopast někde (dle 
jména autorky v levém rohu videozáznamu určitě ne u nás), někdy (pravděpodobně prý už před 
2 lety byla na internetu) a zachytila na ní ve sněhu běžící divočáky, kteří jsou pronásledováni vlčí 
smečkou. Nahrávka se mi líbila, a tak jsem ji, bez jakéhokoliv komentáře, rozeslala dál jiným 
mysliveckým kamarádům a ti ji rozeslali zase svým dalším mysliveckým kamarádům, prostě 
řetězová reakce, kterou nezastavíte, tak jak to na internetu bývá. Nahrávka z fotopasti se líbila a 
samozřejmě všem bylo jasné, že to není od nás, i přesto, že už byl výskyt několika jedinců na 
Třeboňsku potvrzen jak odborníky, tak myslivci. Ano, někteří přece jen zapochybovali a to 2. 2. 
2019 po odvysílání reportáže TV Prima s názvem „Třeboňsko je 16. lokalitou v Česku, kde se 
zabydleli vlci“, kdy je tato reportáž opravdovou „slátaninou“ a byla v ní použita právě výše 
zmiňovaná nahrávka z fotopasti, sestříhaná a v pravém horním rohu označená „Zdroj MS 
Domanín“.  

V žádném případě nezpochybňuji výroky aktérů v této reportáži ani výskyt vlků na Třeboňsku. 
Zarážející je to, že reportéři TV Prima se neobtěžovali zeptat zákonných zástupců naší honitby, 
jestli u nás byli vlci viděni nebo jestli jsou v honitbě nějaké pobytové znaky, které by přítomnosti 
vlků nasvědčovaly.  Novinář s naprosto jasným tvrzením použil věty jako „Tyto exkluzivní záběry 
z lesa u Třeboně pořídili myslivci z Domanína“ a  „A tyto záběry jsou toho důkazem“. Reportáž je 
samozřejmě sestříhána tak, že vystupující oslovení aktéři vůbec netuší, že v domanínských lesích 
byla natočena fotopastí tato nahrávka. Vyjádření domanínských myslivců, bohužel, v reportáži 
chybí …. Videonahrávka je prostě upravena tak, aby to bylo pro diváky co nejzajímavější, 
nejpikantnější,  nejděsivější … to si potom mnoho diváků pomyslí: „Další vlčí smečka? To snad 
ne… ! Tak to už do lesa vůbec nepůjdeme a budeme se raději dívat jenom na televizi, u té nám 
aspoň nic nehrozí… !“ 

Veronika Pouzarová, MS Pláně Domanín 
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KULTURA 

 

 

Jaroslava Žemličková 
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Domanínské maminky 
zvou malé i velké děti a jejich rodiče na 

 

  
Kdy: sobota 30.03.2019 od 15:00 hodin 
Kde: obecní úřad "keramická dílna" 
Program: Tvorba výrobků s jarní a velikonoční tématikou, které  
si mohou děti odnést domů. Materiál bude zajištěn.  

 
 Těšíme se na Vás! 
 
 Akce je realizována pod záštitou  
 Sboru dobrovolných hasičů Domanín  
 za finančního přispění obce Domanín.  
 


