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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 28.5.2019  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na doporučení 
výběrové komise souhlasilo s výběrem nejvýhodnější 
nabídky firmy MONOTREND s.r.o. na akci      
„Dětské hřiště Domanín“ za cenu  
1 059 131,15 Kč včetně DPH. V případě odstoupení 
vítězné firmy bude oslovena k realizaci jako druhá 
v pořadí firma JM Demicarr s.r.o. s nabídkovou 
cenou 1 089 714,- Kč včetně DPH.  Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo na 
realizaci akce. Zápis z výběru firem je nedílnou 
součástí zápisu jednání ZO. 
 
- ZO souhlasilo s výběrem nejvýhodnější nabídky 
firmy Agrozet a. s. na „Nákup techniky na údržbu 
veřejného prostranství“ za cenu 184 311,- Kč včetně 
DPH. Zápis z výběru firem je nedílnou součástí zápisu 
jednání ZO. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
uzavřením smlouvy kupní na nákup techniky. 
 
- ZO schválilo text výzvy k podání cenové nabídky, 
text smlouvy o dílo a souhlasilo s oslovením 3 a více 
firem na akci „Oprava přístřešku Obecního úřadu 
Domanín“.  
 
- ZO schválilo text výzvy k podání cenové nabídky, 
text smlouvy o dílo a souhlasilo s oslovením 4 a více 
firem na akci „Nákup techniky na údržbu veřejného 
prostranství“. 
 
 - ZO schválilo koupi pozemků vedených jako ostatní 
plocha, ostatní komunikace (poznámka: pozemky 
pod cestou na Brannou) p. č. 1050/15 o výměře    

104 m2, 1050/29 o výměře 116 m2, 1050/47 o 
výměře 17 m2, 1050/19 a 1050/26 o celkové výměře 
208 m2, 1050/11, 1050/42 a 1050/50 o celkové 
výměře 222 m2, 1050/20 a 1050/33 o celkové 
výměře 130 m2, 1050/41 a 1050/51 o celkové 
výměře 62 m2 za cenu 50,-Kč/m2 a uzavření kupních 
smluv, kdy kupující hradí náklady spojené 
s vyhotovením smlouvy kupní a se zápisem do 
katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí 
pozemku je podle zákona č.340/2013 Sb. kupující.  
 

- ZO souhlasilo se záměrem nového připojení 
zemědělského areálu na obecní vodovod Domanín 
– Branná na p. č. 1109/51 v k. ú. Domanín u Třeboně 
a zrušením stávajícího poruchového napojení, 
přičemž obec hradí odbočku s vodoměrnou šachtou 
umístěnou u vjezdu do areálu a odběratelé vody si 
zrealizují nové přípojky od vodoměrů na své náklady. 
 
- ZO neschválilo revokaci usnesení č. 1/55/2018 ze 
dne 4. 9. 2018 ve věci výjimky ze stavení uzávěry na 
p. č. 1608/18 a nesouhlasí s výjimkou ze stavební 
uzávěry na stavbu RD o zastavitelné ploše 19,7 %, 
s výškou max. 8,5 m. (Pozn.: zůstává v platnosti 
výjimka ze dne 4.9.2018). 
 
 
 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

         Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
 

 

Rybník Nový – doplnění písku 

Pro oživení plážičky byl v polovině června dovezen nový písek. Prosíme návštěvníky, aby udržovali kolem 

rybníka pořádek.  

Kanalizace Ostende   

Pokud jste si všimli stavební aktivity podél cesty ke hřbitovu, jde o tlakovou kanalizaci. Zvolen byl z velké 

části šetrný, bezvýkopový způsob uložení potrubí, aby byly ochráněny stromy a nebylo nutno rozkopávat 

zpevněné plochy.  

Koncert v kapli 30. července   

V návaznosti na oslavy 100. výročí republiky pojalo několik občanů myšlenku uspořádat v kapličce sv. 

Václava koncert. Muzikanti pan Pavel Barnáš a pan Václav Matas nabídli cca hodinové koncertování – 

bližší informace viz plakátek uvnitř zpravodaje. 

Traktůrek na sečení, zametání a prohrn   

Obec zakoupila nový zahradní traktůrek zn. Starjet Exlusive s příslušenstvím. Hlavní parametry: motor 

16,4 kW, palivová nádrž 13 litrů, záběr sečení 102 cm, sběrný koš 380 litrů.  

Noc kostelů   

Dne 24. května se i naše obec zapojila do akce Noc kostelů a hřbitovní kostel sv. Jiljí mohl být na dvě 

hodiny i díky pomoci pana Pavla Michala přístupný veřejnosti.  

 

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

 

 Domanín získal dotaci na dětské hřiště 

S měsíčním zpožděním zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj výsledky hodnocení projektů 

z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku", kam bylo 

předloženo 984 žádostí o dotaci. Pouze 137 jich bylo doporučeno ke spolufinancování. Mezi úspěšnými 

(na 14. místě) bylo i domanínské dětské hřiště, o kterém jsme psali v březnovém zpravodaji.  
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Orientační vizualizace hřiště 
 

 

 

Aby mohla být akce včas zahájena a samozřejmě dokončena, vypsala obec Domanín výběrové řízení na 

kompletní realizaci hřiště již v květnu. Z pěti oslovených firem podaly nabídku dvě. Výhodnější měla 

firma Monotrend s.r.o. z moravského Tišnova s cenou 1 059 tis. Kč vč. DPH. Z toho dotace může činit 

maximálně 70 % a současně maximálně 742 tis. Kč.  

Zahájení výstavby se předpokládá v těchto dnech. Vybraný dodavatel má dle smlouvy 10 týdnů 

na dokončení. Věříme, že realizace proběhne bez komplikací a děti budou mít z nových skluzavek, 

houpaček, lanové dráhy, pyramidy a dalších herních prvků radost. 

Do konce srpna by měla ve sportovním areálu J. K. STAVEBNÍ s.r.o. dostavět také hasičskou zbrojnici. 

Konečně tak sportovní areál najde své plnohodnotné využití.   

Jaroslava Žemličková 

 

Tradiční brigády domanínských myslivců 

Stejně jako v minulých letech proběhly i letos v dubnu úklidové práce v okolí silnic i polních cest ve všech 

směrech z Domanína. Odpad menšího i většího druhu naplnil 6 přívěsů, což je víceméně stejné množství 

jako každý rok. Dále byly v květnu provedeny opravy plašičů zvěře podél silnic. Světlo jedoucích vozidel, 

které se odráží od výrazných třpytivě modrých samolepek, je zvěři nepříjemné a zvěř (u nás především 
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srnčí) by neměla do silnice vběhnout. Tento druh plašícího zařízení zatím zůstává nejefektivnějším na 

trhu. Velkým škodám na zvěři a vozidlech určitě předešla loňská podzimní brigáda, při které bylo 

posbíráno obrovské množství jablek podél třeboňské silnice. Kdyby bývala jablka u silnice zůstala, škody 

na zvěři a vozidlech byly veliké. 

                   

 

Dalším možným způsobem, jak předejít srážkám vozidel se zvěří, je instalace dopravní značky „Pozor 

zvěř“. Myslivecký spolek Domanín zažádal kompetentní úřady o odborné stanovisko ohledně umístění 

těchto varovných dopravních značek v obou směrech nejfrekventovanější třeboňské silnice. Stanovisko 

bylo souhlasné a značky budou umístěny v dohledné době. Budeme vás v DZ informovat. 

Samozřejmě všechny tyto výše jmenované preventivní akce našeho mysliveckého spolku zcela nezabrání 

kolizím se zvěří. Proto apelujeme na řidiče, aby zejména toto období, kdy je v okolí silnic vysoká tráva a 

na polích vysoké plodiny, jezdili opatrně. DĚKUJEME! 

Veronika Pouzarová , MS Pláně Domanín  
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Myslivecké troubení 

Myslivecký spolek PLÁNĚ DOMANÍN  ve spolupráci s MS 

Hrachoviště a MS Branná Vás tímto srdečně zvou na 

KONCERT  účastníků letního kurzu trubačů 

Chlum u Třeboně 2019 

který se bude konat 7.srpna 2019 v 19.00 na místním 

koupališti (rybník Nový).  Občerstvení zajištěno. 

 

                                                                                                                                           Jan Bicek, MS Pláně Domanín 

KULTURA 

 

 
Večerní koncert českých a světových evergreenů v Domanínské kapličce sv. Václava 

v podání Pavla Barny Barnáše (violoncello) a Václava Dobro Matase (dobro) se 

uskuteční ve druhé polovině července. Koncert se koná 30.7.2019 od 21:00 hodin.   

Předprodej vstupenek probíhá  na www.okolotrebone.cz                                         

 

                                             Zve Vás Pavel Barnáš 

http://www.okolotrebone.cz/
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Dětský den 2019 

První červnový den se v Domaníně slavil Den dětí na téma hrátky s pejsky. Konala se spousta her, 

soutěží, občerstvení bylo připravené pro malé i velké.  

Zahájení akce proběhlo ve 14 hodin u vodojemu. Děti dostaly na trička ozdobné kokardy se svými jmény 

a kartičky, které využily při následující soutěži. Vyrazily směr koupaliště - rybník Nový. Po cestě se 

zastavily na čtyřech stanovištích, kde si (podobně jako to umí pejsci) vyzkoušely své smysly: 1) zrak - na 

speciálních obrázcích poznávaly tvary, 2) sluch - spárovaly stejně znějící chrastítka, 3) hmat - pod dekou 

po hmatu poznávaly zvířátka, 4) čich - přičichnutím hádaly, co se nachází v látkovém sáčku. Vítězové 

soutěže v mladší i starší kategorii si pak za odměnu odnesly krásné ceny.  

Na koupališti čekalo na děti další 

překvapení - pět speciálně vycvičených 

pejsků se svými páníčky a paničkami 

z Výcvikového canisterapeutického 

sdružení Hafík. Ti se dětem představili a 

ukázali spoustu užitečných informací - 

jak se mají k pejskům chovat, jak 

rozpoznat tzv. komunikační signály 

pejsků a jak předejít případnému 

poranění při kontaktu se psem. Pejsci si 

s dětmi zahráli různé zábavné hry. 

Dětem se moc líbilo, když vytvořily tunel a pejsci jim probíhali mezi nožičkami. 
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Pak si samy děti vyzkoušely, jaké je to být 

pejskem a přeskakovat překážky a prolézat 

tunely. V průběhu akce se rodiče i děti mohli 

občerstvit - byly připravené nápoje, káva, 

muffiny, koláčky, melouny... Na závěr se 

tradičně pekly špekáčky. Po celé odpoledne 

bylo krásné počasí. Věříme, že si akci užili 

malí i velcí návštěvníci. 

 

 

 

 

Domanínské maminky děkují všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu akce, zejména obci za finanční 

příspěvek a poskytnutí prostoru u rybníka, Výcvikovému canisterapeutickému sdružení Hafík za zajímavý 

a poučný program, manželům Kunertovým za pomoc při soutěžích, slečně Šimánkové za krásné ručně 

kreslené hrnečky a panu Pouzarovi za posečení trávníku.  

Jaroslava Žemličková 
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