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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Ze dne 19.11.2019  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo se 
zpracováním projektu firmou A-Spektrum s. r. o. 
Rudolfov na revitalizaci parku u pomníku na 
parcelách č. 1803/21, 1803/39, 1803/42, části p. č. 
1803/38 a souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020. 
 

- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku 

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

2020 ve výši 4 740,- Kč a s uzavřením darovací 

smlouvy. 

- ZO jednalo o doplnění redakční rady 

Domanínského zpravodaje po odstoupení pana 

Blažka, navrženi byli dva kandidáti, ani jeden nezískal 

potřebných 5 hlasů.  

- ZO souhlasilo s  vyhlášením záměru směny, 

prodeje části pozemku p. č. 113/6 v k. ú. Domanín u 

Třeboně o výměře cca 50 m2. 

 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU      
 

Nová střecha, izolace a podhledy přístřešku obecního úřadu 

Veškeré práce s materiálem byly provedeny firmou J. K. Stavební Třeboň za cenu 317 733,-Kč, Jihočeský kraj 

vyčlenil z programu obnovy venkova na tuto akci 192 000,- Kč (děkujeme Jč kraji), zbylou část uhradila obec. Do 

garáže a skladu byly zpět převezeny věci dočasně uskladněné v nové hasičárně.   

Nová hasičárna   

V polovině listopadu byl vydán stavebním úřadem kolaudační souhlas k užívání budovy.   

Příprava realizace „Optimalizace uličního profilu Domanín“  

Jihočeský kraj a obec Domanín jsou spoluinvestory akce, která má celkové upravit silnici II/155 (Třeboň – 

Borovany) v úseku od hlavní domanínské křižovatky po křižovatku na Mladošovice a Kojákovice, a to včetně 

napojení místních komunikací, stavby nového oboustranného chodníku, sjezdů k domkům, veřejného osvětlení. 

Jihočeský kraj po nedávném získání stavebního povolení připravuje provedení této rozsáhlé, organizačně a 

finančně náročné stavby co nejdříve, pravděpodobně ještě v roce 2020. O postupu příprav Vás budeme průběžně 

informovat.  
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Výměna ventilů topných těles v obecním bytovém domě č. p. 92  

Přistoupeno bylo k celkové výměně původních uzávěrů radiátorů, některé už nešly zavřít.   

Zrušení veřejného telefonního automatu  

Se změnou legislativy k  31. 12. 2019 končí povinnost společnosti O2 Czech Republic provozovat automat jako 

univerzální službu v Domaníně. Provoz bude ukončen k 1. 1. 2020 a v průběhu roku bude automat fyzicky 

odstraněn z budovy obecního úřadu.    

Vydávání vánočních kaprů a zpívání pod stromkem  

V pondělí 23. 12. od 14 do 16 hodin před budovou obecního úřadu se budou vydávat kapři (jako obvykle 1 ks na 

každou započatou dvojici v domácnosti). Od 17 hodin bude tradiční zpívání dětí na návsi pod stromkem, pro 

zahřátí vánoční punč. 

Odvoz odpadu o svátcích  

Bude v řádných termínech ve středu. Svátky nemají vliv. 

Otevírací doba obecního úřadu o vánocích  

Obecní úřad bude od 27.12. do 3.1. uzavřen, v těchto dnech možno provádět pouze bezhotovostní platby na č.ú. 

246895377/0300. Veškeré hotovostní platby je možno provést do pondělí 23.12. do 10 hod.   

Odečty vody  

Odečty vody jsou plánovány na dny od 27. do 30. 12. a provedou je pracovníci obce pan Petr Ouška a pan Petr 

Fabeš.  

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

Příjmy : 

 

Návrh rozpočtu 

 

  

položka  r. 2020 v tis. Kč 

   daň z příjmů FO 1111 1200,00 

 

 

daň z příjmů FOSVČ 1112 25,00 

 

 

daň z příjmů FO zvl.s. 1113 110,00 

 

 

daň z příjmů práv. os. 1121 1100,00 

 

 

převod DPH 1211 2500,00 

 

 

likvidace domovního odpadu 1340 180,00 

 

 

poplatky ze psů 1341 9,00 

 

 

rekreační poplatky  1342 320,00 

 

 

správní poplatky  1361 1,00 

 

 

daň z hazardních her 1381 20,00 

 

 

daň z nemovitostí 1511 400,00 

 

 

Daň. příjmy celkem   5865,00 

 

 

      

 

 

NI transf. ze SR 4112 80,00 

 

 

Dotace   80,00 
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pěstební činnost 1031 10,00 

 

 

pitná voda 2310 720,00 

 

 

vodní díla v zem.krajině 2341 42,00 

 

 

tělovýchovná činnost 3419 1,00 

 

 

bytové hospodářství 3612 490,00 

 

 

pohřebnictví 3632 20,00 

 

 

komunální služby 3639 2,00 

 

 

sběr a svoz dom. odpadu 3722 8,00 

 

 

využív. komunálních odpadů 3725 40,00 

 

 

činnost místní správy 6171 430,00 

 

 

obec. příjmy a fin. operací 6310 30,00 

   
Nedaň. příjmy celkem    1793,00 

 

     

 

Příjmy celkem   7738,00 

 

     Výdaje : 

   

     

 

název paragraf Návrh rozpočtu 

 

 

    r. 2020 v tis. Kč 

 

 

pěstební činnost-lesy 1031 40,00 

 

 

prog.úspor energie 2115 150,00 

 

 

ost. zálež. pozem komun. 2219 5600,00 

 

 

pitná voda 2310 1484,00 

 

 

odvád. a čist. odp. vod 2321 389,50 

 

vodní díla 2341 50,00 

 

činnosti knihovnické 3314 10,00 

 

obnova kult. památek 3326 80,00 

 

záležitosti kultury 3399 67,00 

 

tělovýchovná činnost 3419 100,00 

 

využ.volného času dětí 3421 30,00 

 

bytové hospodářství 3612 309,00 

 

veřejné osvětlení 3631 225,00 

 

pohřebnictví 3632 122,00 

 

územní plánování 3635 50,00 

 

komunální služby 3639 50,00 

 

sběr a svoz PDO 3722 480,00 

 

protipov. opatř. 3744 30,00 

 

péče o vzhled obcí a VZ 3745 333,00 

 

PO-dobrovolná část 5512 263,00 

 

zastupitelstvo obce  6112 750,00 

 

činnost místní správy  6171 1521,00 

 

služby peněžních ústavů 6310 6,00 

 

ostatní finanční operace 6399 300,00 

 

Výdaje celkem    12439,50 
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Rozpočet obce je schodkový. 

  Schodek ve výši 4 701,5 tis. Kč bude kryt z přebytku minulých let. 

   Daňové příjmy 2020 

 

5 865,00 Kč 

Nedaňové příjmy 2020 

 

1 793,00 Kč 

Dotace 2020 

 

80,00 Kč 

Běžné výdaje 2020 

 

6 659,50 Kč 

Kapitálové výdaje 2020 

 

5 780,00 Kč 

   Vyvěšeno:  18. 11. 2019 i na elekt. úř. desce 

   Příloha návrhu rozpočtu obce na rok 2020 – komentář  

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl připraven obecním úřadem (starosta, místostarosta a účetní) na základě 

hospodaření minulých let a s ohledem na stanovené priority pro další období, na probíhající akce a poslán 

finančnímu výboru k připomínkování. Projednání a schvalování rozpočtu zastupitelstvem obce je plánováno na 

schůzi dne 10. prosince 2019.  

Příjmová část 

V příjmové části se návrh odvíjí od vývoje příjmů minulých let a od mírně vyšších příjmů z některých daní do 31. 

10. 2019. Oproti schválenému rozpočtu 2019 se u daňových příjmů pro rok 2020 navrhuje zvýšení pol. 1111 (DP 

FO zaměstnaných) o 80 tis. na 1200 tis. Kč, pol. 1211 (DPH) o 350 tis. na 2500 tis. Kč. Celková výše nedaňových 

příjmů se v návrhu roku 2020 od roku 2019 téměř neliší. V příjmové části rozpočtu „Dotace“ je pouze opakující se 

dotace na činnost místní správy, neboť probíhající dotované akce by měly být s dotačním orgánem vypořádány do 

konce roku 2019 a žádná další akce není ve stavu schválené dotace.  

Celková výše očekávaných příjmů je 7,738 mil. Kč. Výše jednotlivých příjmů byla stanovena s náležitou 

opatrností. V závislosti na vývoji ekonomiky ČR lze reálně očekávat běžné příjmy bez případného získání dalších 

dotací o cca 200 000,- Kč vyšší.  

Výdajová část 

Ve výdajové části rozpočtu je počítáno zejména s úhradou části akce „Optimalizace uličního profilu“ (zejména 

chodníky, odvodnění, osvětlení a napojení místních komunikací) – jedná se o akci Jihočeského kraje, cena prací 

nebyla ještě soutěžena, finanční odhad pro práce hrazené obcí Domanín činí 4,9 mil. Kč. Návrhy u většiny dalších 

položek kopírují vývoj výdajů minulých let a poskytují prostor pro opravy, údržbu, drobné nákupy a akce. Na 

základě revizí je třeba počítat s dokončením generální údržby vodojemu (nátěry dříku, údržba vlastní nádrže) a 

úpravny vody (výměna částí potrubí, přeizolování podzemní akumulační nádrže). Připraven je projekt na krátkou 

odbočku vodovodu, která vyřadí z provozu veškeré staré poruchové rozvody vody v zem. areálu. Dále počítáme 

s údržbou ČOV, cest, zeleně, s dokončením oprav garáží za obecním úřadem, v kapličce s výměnou osvětlení a se 

sjednocením okenních tabulek dle původního vzoru, s vybavením prostor nové hasičárny, s přesunem hydrantu 

pro soutěže SDH, s doúpravou prostoru sportovního areálu.  

Kromě údržby obecního majetku, je počítáno s další postupnou nápravou majetkových nerovností (cesty, 

vodovod) a s přípravou úprav návsi, úprav hřbitova, výstavby cyklostezky.  

Investice a rozsáhlejší opravy, údržba se budou připravovat na základě rozhodnutí zastupitelstva obce (studie, 

projekt, rozpočet akce, možnosti dotací, výběrová řízení, termín realizace apod.) a realizovat po schválení 

rozpočtové změny zastupitelstvem, bude-li taková změna nutná.   

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 12,4395 mil. Kč. 
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Rozpočet je navržen jako schodkový, plánované výdaje převyšují plánované příjmy o 4,7015 mil. Kč. Celý 

schodek je způsoben mimořádnou stavební akcí „Optimalizace uličního profilu“ mezi hlavní křižovatkou a 

křižovatkou na Mladošovice a Kojákovice, finanční odhad pro práce hrazené obcí Domanín činí 4,9 mil. Kč. 

Plánovaná intenzivní údržba obecního majetku, nákup pozemků a příprava dalších investic bude čerpána 

z běžných příjmů v roce 2020. 

                                Ing. Martin Kolík, starosta obce 

         

 

 

 

 

 

 

Z činnosti kontrolního výboru  

Kontrolní výbor (dále "KV") je povinně zřizovaný zastupitelstvem obce (dále "ZO") dle zákona o obcích. KV 

kontroluje plnění usnesení ZO, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti, či plní další úkoly, jimiž jej ZO pověřilo.  

Současný kontrolní výbor obce Domanín měl tři jednání. Celkem jsme zkontrolovali plnění usnesení z 23 zasedání 

ZO, což čítalo celkem 95 zkontrolovaných usnesení. NAPLNĚNO bez výhrady bylo 82 % usnesení; ČÁSTEČNĚ či s 

výhradou 7 %; NENAPLNĚNO 11 %. 

Cyklostezka Domanín - Třeboň 

Za nejvýznamnější bod, který jde napříč několika usneseními a který nás trápí nejvíce, je jednání 

s majiteli pozemků pod cyklostezkou. Za prioritu je považován úsek od Domanína k odměnské aleji. 

Na základě posledního jednání KV přislíbil p. starosta podat podrobnou zprávu o stavu projednání 

s majiteli jednotlivých pozemků, a to na prosincovém zasedání ZO. To je předběžně avizováno 

na úterý 10. prosince od 18 hodin (termín i program budou zveřejněny týden předem na úřední 

desce). Zasedání ZO jsou veřejná.  

Pozemky státu pod vodárnou a ČOV 

Část pozemků v areálech úpravny vody a ČOV je stále ve vlastnictví státu, proto ZO odsouhlasilo 

směnu těchto státních pozemků za vybrané pozemky obce. Na zasedání ZO dne 19.02.2019 byl 

p. starosta pověřen podáním žádosti o realizaci změny. Doposud však nebylo naplněno.  

"Odložené případy" 

Dlouhodobě nejsou plněna tato usnesení:  

- Opravy na hřbitově u sv. Jiljí (dle usnesení ZO ze dne 29.01.2019): Jedná se o vyhotovení 

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a  

hodně sil, zdraví a úspěchů v roce 2020. 
                  Zastupitelstvo obce a redakční rada Zpravodaje 
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detailní dokumentace na opravu zdi, brány, cesty ke kostelu, úpravu prostoru velkého kříže, 

prostoru pro napouštění vody, ozelenění obecního hřbitova a obnovu fresky Viléma z 

Rožmberka s manželkami v kostele sv. Jiljí.  

- Aktualizace pasportu místních komunikací obce tak, aby odpovídal skutečnému využití a  

zařazení místních komunikací (dle usnesení ZO ze dne 29.01.2019). (Pozn.: Pasport - evidenci 

místních komunikací je obec, jakožto správce místních komunikací, povinna vést dle zákona 

o pozemních komunikacích.)  

- Změna kultur pozemků (v katastru nemovitostí): Některé pozemky ve vlastnictví obce 

neodpovídají současnému způsobu využití, např. parčík před obecní hospodou je veden jako 

vodní plocha, komunikace u Soukupů a Zajíčků jako trvalý travní porost či horní část komunikace 

v nové zástavbě od trafostanice ke kravínu jako orná půda. ZO proto pověřilo p. starostu 

dne 20.03.2018, aby provedl změny kultur pozemků dle skutečného využití obce.  

ZO pověřilo starostu, aby o plnění těchto usnesení podával průběžně zprávu. Usnesení zatím 

naplněna nebyla.  

                                                              Jaroslava Žemličková, předsedkyně kontrolního výboru 

 

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

 

 

Každý se může  pustit do sázení stromů -  MŽP spouští  dotační  program na 

podporu iniciativy „Sázíme budoucnost“ 

 

Na zářijovém zastupitelstvu zastupitelé projednávali návrh starosty obce k výsadbě zeleně v katastru 

obce Domanín a rozhodli  o tom, že  souhlasí s vyhotovením dokumentace výsadby zeleně.  Určitě se 

všichni shodnou na tom, že zeleně není nikdy dost, stromy přispívají k adaptaci na změnu klimatu, 

čistšímu ovzduší, podporují zadržování vody v krajině a snižují erozi půdy. 

V současné době ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu 

komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích, která bude dostupná pro všechny. Získat dotaci, 

zasadit stromy a zapojit se tak do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, může prakticky každý, 

navíc s podporou až 250 tisíc korun. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z 

rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Z příspěvku je možné uhradit výdaje za sazenice, 

potřebný materiál i následnou péči.  

Program podporuje aktivní občany, kterým není lhostejné, jak rychle mizí stromy z okolí našich domů i z 

volné krajiny a chtějí sami přiložit ruku k dílu. Nový dotační program je postaven na dobrovolnické práci, 
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má jednoduché schéma a žadatelům finančně pokryje veškeré náklady na materiál nezbytný k výsadbě 

listnatých stromů a jejich následnou péči.  

Příspěvek je nastaven tak, že nebude potřeba prakticky žádná finanční spoluúčast, aby na něj mohl 

dosáhnout kdokoliv, kdo má zájem se podílet na navrácení stromů zejména do měst a obcí. Tyto 

prostředky pomohou dobrovolníkům osadit listnatými stromy vhodná, veřejně přístupná místa měst a 

obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. V případě, že sázení proběhne ještě v letošním roce, 

může být situováno i do volné krajiny mimo les.  Dotační program je otevřen širokému spektru žadatelů. 

Ucházet se o příspěvek mohou místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny 

aktivních lidí i jednotlivci. Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k 

místu výsadby. Tuto podmínku může zájemce z řad fyzických osob prokázat trvalým bydlištěm, nájemní 

smlouvou, nebo vlastnictvím pozemku, v případě právnických osob bude úřad požadovat sídlo nebo 

působnost v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku. 

Všechny zásady, které jsou nezbytné pro výsadbu stromů, jsou dostupné na webových stránkách iniciativy 

www.sazimebudoucnost.cz. 

Dotační program na komunitní výsadbu stromů je vyhlášen v rámci Národního programu Životní prostředí pod 

číslem 9/2019. O dotace je možné žádat prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP ČR průběžně od 14. 

října do 31. 8. 2020, nebo do vyčerpání prostředků. Podpořené projekty musí být zrealizovány do konce roku 2021. 

/zdroj mzp.cz/ 

Zapojíte se? 

                                                                                                              Mgr. Olga Stuchlíková 

 

KULTURA 

 
 

Kvapem se blíží Vánoce, ale Mikuláš, anděl a čerti nezapomněli na 

Vaše děti ani tento rok. Kdo má zájem, aby do jejich domácností 

přišli tito první poslové Vánoc a připomněli malé a větší hříšky 

dětem, stačí se nahlásit na tel. č. 776 21 75 87, nebo napsat na 

mgr.michalova@seznam.cz  a čekat 5. 12. po setmění na zacinkání 

před dveřmi. 

                                                Mikuláš, anděl a čerti  

                                                                                                                                                                Marek Michal                                                                                                                                                                                  
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Jaroslava Žemličková 
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Milé děti, jako každý rok, tak i letos 

navštíví Domanín Mikuláš, čert a anděl. 

Proto si připravte básničku či 

písničku * a přijďte 

 

v neděli 8. prosince v 16 hodin 

do Jihočeské hospůdky. 
 

Zde bude zřízeno dočasné pekelné pracoviště. 

Odměněny budete bohatou nadílkou. Kromě toho je 

připraven krátký doprovodný  

program.  

Mikulášská nadílka  

* Ve vlastním zájmu se vyvarujte básničce "Mikuláš ztratil plášť" - tu 

Mikuláš nemůže ani slyšet!!! 

 

Na akci Vás zve Sbor dobrovolných hasičů Domanín, domanínské maminky, 

Mikuláš, čert Drápal, anděl a Jihočeská hospůdka. Akci finančně podporuje 

obec Domanín.  
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