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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 

Ze dne 26.3.2019  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo 
pronájem vodních ploch v majetku obce 
Domanín na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 
2024 (Obecní velký rybník p. č. 220/1, Panenský 
horní p. č. 694/1, Panenský dolní p. č. 509 a 
Jalovcový p. č. 1369/1 o celkové výměře 15,6126 
ha) firmě Rybářství Třeboň a. s. za roční 
nájemné 40 000,- Kč a 600 kg kapra výběr. 
 
- ZO souhlasilo s prodejem pozemku p. č. 
140/32 v k. ú. Domanín u Třeboně o výměře 34 
m2 za cenu 150,- Kč/m2. Kupující hradí náklady 
spojené s vyhotovením smlouvy kupní a zápisem 
do katastru nemovitostí. 
 
- ZO odložilo rozhodnutí o směně p. č. 230/2 
(silážní jáma) a pověřuje starostu v jednání ve 
věci směny. 
 
- ZO odložilo rozhodnutí o směně pozemku p. č. 
213/2 v k. ú. Domanín u Třeboně v majetku 
obce o výměře 160 m2 a pověřuje starostu 
k dalšímu jednání se zájemci o směnu a 
požadovat písemné upřesnění ústní nabídky.   
 

- ZO souhlasilo s udělením výjimky ze stavební 
uzávěry na přestavbu rodinného domu st. 228 
a stavební úpravy na p. č. 1608/14 v k. ú. 
Domanín u Třeboně dle projektové 
dokumentace zpracované Ing. Arch. Lubomírem 
Fialou č. 02/2019, která je součástí žádosti. 
 
- ZO schválilo vyhlášení výběrového řízení na 
akci Tlaková kanalizace ke hřbitovu, včetně 
textu výzvy k podání cenové nabídky a textu 
smlouvy o dílo a souhlasí s oslovením minimálně 
5 firem.  
 
- ZO souhlasilo s oslovením vlastníků pozemků 
pod cestou Domanín - Branná za účelem 
odkupu za 50 Kč/m2. 
 
- ZO nesouhlasilo se záměrem osazení závěsné 
markýzy na terasu obecní hospody za cenu 100 
tis. Kč bez DPH. 
 
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Sběrový den byl bohatý na množství odpadu 

Technické služby Třeboň odvezly 5 vrchovatě naplněných kontejnerů. Další možnost k odvozu odpadu bude opět 

na podzim.  

Oprava krytiny kapličky  

Počátkem dubna byla pokrývačem p. Burdou z plošiny prohlédnuta střecha kapličky a vyzkoušena pevnost 

uchycení tašek (Prejzů). Místy byla krytina nově podmazána a doplněna.  

Volby do Evropského parlamentu 2019 

Ve dnech 24. a 25. května proběhnou opět volby do EP. V roce 2014 byla volební účast v EU 42,6 %, v ČR 18,2%, 

nejvíce v Belgii 89,6%. 

Předání cesty k Obecnímu velkému rybníku 

Firma Hydro & Kov s.r.o. Třeboň se obci zavázala uvést cestu po přejezdech těžké techniky použité k údržbě 

Zieglerovských rybníků do původního stavu. Firma tak učinila a došlo k předání cesty před Velikonocemi. 

Oprava opláštění věžového vodojemu 

Firma pana Lukáše Nečase – Opravy a servis věžových vodojemů, Židlochovice u Brna, provedla před 

Velikonocemi kompletní přenýtování hliníkového opláštění vodojemu.  
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Cesta k dobré cestě Domanín – Branná   

  Současné Zastupitelstvo obce Domanín si vzalo za své s cestou něco udělat, vylepšit ji, domluvili 

jsme se na kupní ceně a oslovil jsem vlastníky pozemků pod asfaltovou cestou dopisem v tomto znění:  

„Podle údajů v katastru nemovitostí jste mimo jiné vlastníkem pozemku p.č. …v k.ú. Domanín u 

Třeboně, ostatní plocha, ostatní komunikace. Tento pozemek je pod asfaltovou cestou, která byla kdysi 

financována místním statkem, rybáři, lesy a ONV. Problém je, že se k cestě dlouhodobě nikdo nehlásí a 

jediná obec provádí opravy nejhorších míst, aby byla zajištěna alespoň sjízdnost. Vynaložení obecních 

prostředků na soukromé pozemky je problematické, proto jsou opravy prováděny jen v nejnutnějším 

rozsahu, navíc není možnost opravu provést s dotací (jsou dotační tituly až 70%).  

Předpokládáme, že nemáte v plánu cestu opravit, nadále udržovat na vlastní náklady a 

každoročně z pozemku platit daň. Obvykle je nejvhodnějším vlastníkem cest podobného charakteru 

obec/město. Proto nám přijde vhodné a potřebné přijít s nabídkou, pokusit se s Vámi domluvit na odkupu 

pozemků, požádat Vás o pomoc ke zcelení cesty, které povede k celkové opravě, k případnému položení 

nového koberce.  

Nepožadujeme od Vás bezúplatný převod, jako to třeba kraj dělá vůči nám, Zastupitelstvo obce 

Domanín schválilo jednotnou kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2. Tato nabídková cena je pro plochu ostatní 

několikanásobně vyšší, než je současná tržní cena Vámi vlastněného pozemku. Obci to nepřinese nějakou 

ziskovost, ale budeme mít konečně možnost cestu pořádně opravit a zajistit kvalitní obslužnost pro 

vlastníky přilehlých pozemků i pro dopravu mezi sousedními obcemi (Branná již nový koberec má).  

 Pokud souhlas s prodejem podepíšete do 20.5.2019, můžeme zadat vyhotovení kupní smlouvy a 

realizovat vlastní koupi. Veškeré náklady související s převodem pozemku hradí obec.“ 

 

                                                Ing. Martin Kolík, starosta obce 

KULTURA 

Děti si odnesly z jarního tvoření krásné výrobky 

V sobotu 30. března se konal další ročník jarního tvoření. Navzdory krásnému počasí navštívilo keramickou dílnu 

obecního úřadu dostatek dětí.  

           

Tvoření bylo rozděleno do dílčích stanovišť, která si děti procházely. Za pomoci připraveného materiálu a 

pomůcek si mohly vyrobit jarní věnec na dveře z březového proutí, velikonočního zajíčka na houpačce z bambulek, 

nabarvit a ozdobit keramický květináč, ozdobit vajíčka či vyrobit ozdoby pomocí nažehlovacích korálků.  



D O M A N Í N S K Ý  Z P R A V O D A J  

 

4             www.domanin.cz 

        

U každého pracovního stolu se dětem věnoval jeden dobrovolník, který jim 

vysvětlil, jak dekoraci vyrobit, a v případě potřeby pomohl. Pohodovou 

atmosféru dotvořilo občerstvení - muffiny, džusíky pro děti a káva pro rodiče.  

Děti byly moc šikovné. Věříme, že jim výrobky udělaly radost a vyzdobily si jarně 

své domovy. Domanínské maminky děkují obci za poskytnutí prostor a finanční 

příspěvek. 

Jaroslava Žemličková 
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