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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 25.2.2020
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo
s uložením prostředků ve výši 4,8 mil. Kč z běžného
účtu vedeného u ČNB na termínovaný vklad u J & T
Banky na 5 let s ročním úrokem 2,8 %.
- ZO souhlasilo v souladu se Zásadami spoluúčasti
obce Domanín na výstavbě technické infrastruktury
s přijetím účelových darů ve výši 60 tis. Kč/RD od
majitelů domů č. p. 104, 149, 154 a 157 v rámci
stavby „Tlaková kanalizace - Domanín u hřbitova“.
- ZO schválilo text výzvy k podání cenové nabídky,
text smlouvy o dílo a souhlasilo s oslovením 3 a více

firem na akci
Domanín“.

„Údržba

věžového

vodojemu

- ZO schválilo Plán výsadby zeleně v k. ú. Domanín u
Třeboně a pro výsadbu stromů ve spolupráci s AOPK
ČR v roce 2020 stanovuje výsadbu kolem bývalé
silážní jámy a aleje od Cíglerovských rybníků směrem
k Fialů chatě.
- ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci
s předpokládanými výdaji do 550 tis. Kč z programu
SFŽP ČR „Životní prostředí, ekosystémy a změna
klimatu“ na vyhotovení Adaptační strategie
Domanín na zmírnění dopadů klimatických změn.

Ze dne 18.3.2020
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO):
a) na doporučení hodnotící komise souhlasilo
s výběrem nejvýhodnější nabídky dodavatelské firmy
EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924 na plnění veřejné
zakázky „Domanín – optimalizace uličního profilu“
za cenu 10 930 104,21 Kč bez DPH a v případě
neuzavření smluv s vybraným dodavatelem schvaluje
možnost vyzvat k uzavření smluv dalšího účastníka
zadávacího řízení v pořadí: 1. firma STRABAG a.s., IČ:
60838744, celková nabídková cena 11 829 877,33 Kč
bez DPH, 2. firma Skanska a.s., IČ: 26271303, celková
nabídková cena 12 473 481,56 Kč bez DPH.
b) pověřilo starostu uzavřením smlouvy o dílo na
realizaci akce „Domanín – optimalizace uličního
profilu“ v rozsahu stavebních objektů hrazených obcí
Domanín, tj. SO 102 Chodníky + sjezdy přes chodník,
SO 103 Místní komunikace – napojení na silnici
II/155, SO 401 Veřejné osvětlení a SO 901 Vedlejší a
rozpočtové náklady (poměrná část obce Domanín)
s firmou EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924 za cenu
www.obec-domanin.cz

2 480 733,54 Kč bez DPH a v případě neuzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem schvaluje možnost
vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka
zadávacího řízení v pořadí: 1. firma STRABAG a.s., IČ:
60838744 za cenu 2 548 243,51 Kč bez DPH, 2. firma
Skanska a.s., IČ: 26271303 za cenu 2 874 467,81 Kč
bez DPH.
- ZO souhlasilo s výběrem nejvýhodnější nabídky pro
realizaci veřejné zakázky „Údržba věžového
vodojemu Domanín“ firmy Hydromont servis s. r. o.
za cenu 390 500,- Kč bez DPH, v případě neuzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem schvaluje
ZO uzavřít smlouvu s firmou Bc. Tomáš Přerovský za
cenu 398 900,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky.
- ZO v návaznosti na udělenou výjimku ze stavební
uzávěry pro stavbu rodinného domku souhlasilo
s výjimkou na uložení kabelu NN na p. č. 1617/2
v k.ú. Domanín u Třeboně.
1

DOMANÍNSKÝ ZPRAVODAJ

- ZO vzalo na vědomí informaci o přijatých
opatřeních k pandemii v obci a ukládá starostovi
zabezpečit dostatek roušek, uvést v provoz krizový
štáb a pravidelně informovat občany o přijatých
opatřeních obecním rozhlasem.

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Koronavirová omezení
Na základě vyhlášeného nouzového stavu a následných opatření jsme museli odložit sběrový den, ten se povede
objednat a uskutečnit snad na přelomu května s červnem, termín zveřejníme. Do zklidnění situace se odkládá
setkání seniorů na neurčito. Omezeny byly též úřední hodiny na pondělí a středu od 14 do 17 hodin. Dodržujte
prosíme jen tyto hodiny, před nimi je prováděna desinfekce, budete tím chránit sebe i nás. Současně žádáme,
abyste omezili návštěvy úřadu jen na minimum, používali zejména bezhotovostní platby, e-mail, telefon: účetní
725 108 828, starosta 725 582 369.
Krizový štáb v Domaníně
Obce musí mít zřízen krizový štáb na situace podobné této. U nás je štáb dlouhodobě tvořen jednak z „placených“
členů obecního úřadu (starosta, místostarosta a účetní) a dále z vedení hasičů (starosta a velitel SDH). Štáb
aktuálně funguje v tomto složení: pani a pánové Martin Kolík, Zdeněk Švehla, Irena Hantová, Martin Hanta a
Roman Šimoušek. Pokud budete mít nějaké náměty a naléhavé potřeby, můžete se obracet přímo na jednotlivé
členy štábu. Deklarovali jsme pomoc s dovozem základních potřeb občanům, kteří nebudou moci opustit domov a
nebudou mít možnost si nákup zajistit s pomocí rodinných příslušníků či sousedů. V počáteční fázi nikdo potřebný
nebyl. S přibývajícím počtem nemocných mohou však vyvstat další činnosti, potřeby, a na ně se budeme snažit
reagovat.
Rouškování
Když byly roušky potřeba, zajistily je bleskově místní švadleny, některé roušky šly od švadlen k občanům přes
obecní úřad. Na úřadě máme další roušky k dispozici. Děkujeme našim švadlenkám za projevy solidarity!
Odvoz komunálního a tříděného odpadu
Zatím probíhá normálně v plánovaných svozových dnech. S ohledem na obsluhu by zejména občané v karanténě
měli vyhazované odpadky pevně zavázat do igelitového pytle.
Ořezy Odměnské, Panenské a Obecní aleje
Proveden byl ořez vzrostlých stromů na rovném úseku cesty k Odměnám. V létě se jedná o frekventovanou cestu
a ke snížení rizika byl po cca 7 letech znovu proveden ořez suchých větví přímo nad cestou. Současně byl
proveden ořez spodních větví zasahujících na pole a bránících obhospodařování. Práce provedli p. Jan Adam a p.
Jan Ježek.
Aleje k Panenským rybníkům a k Obecnímu rybníku byly vysazeny v posledních 20-ti letech. Mladé stromy
vyžadovaly výchovný ořez, který provedl p. Milan Sodomka.
Štěpka na zahrádku
Na Vejhoně u větví jsme seštěpkovali část větví. Pokud se Vám štěpka hodí, je volně k dispozici.
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
KONTAKTY UŽITEČNÉ V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE
Městský úřad Třeboň

Telefon na podatelnu / spojovatelku: 384 342 111
Zdroj: www.mesto-trebon.cz

Pobočka České pošty Třeboň - upravená otevírací doba
Po - Pá: 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
So - Ne: Zavřeno
Telefon: 954 237 901
Zdroj: www.cpost.cz

Ordinace praktických lékařů a pediatrů v Třeboni
V nouzovém stavu koronavirové pandemie upravili někteří třeboňští lékaři své ordinační hodiny, případně
pravidla, za jakých můžete navštívit jejich ordinace. Protože dochází k neustálým změnám a aktualizacím, jsou
dále uvedeny pouze kontakty a webové stránky, kde podrobné informace najdete.
Lékaři často žádají pacienty, aby vzhledem k současné situaci výskytu koronaviru COVID - 19 nejprve ordinaci
kontaktovali telefonicky.
Praktičtí lékaři pro dospělé:
 MUDr. Jana Tichá: tel. 384 722 247, www.ordinace.wordpress.com
 MUDr. Jiří Hladílek: tel. 384 721 701, www.hladilek.webnode.cz
 MUDr. Hana Krninská Liškařová: tel. 384 721 546, www.viamedicinae.cz
 MUDr. Helena Janská: tel. 384 722 248, mudr-helena-janska.zdravotniregistr.cz
 MUDr. Ladislava Šíchová: tel. 384 722 839
Praktičtí lékaři pro děti a dorost:
 prof. MUDr. Miloš Velemínský: CSc., tel. 384 722 238, www.veleminsky.cz
 MUDr. Alena Mikešová Koutná: tel. 605 162 818, www.detskylekar-trebon.cz
 MUDr. Karla Filípková: tel. 724 966 163, www.detskylekartrebon.cz
Lékařská služba první pomoci v Třeboni: tel. 384 721 800, lekarskasluzba-trebon.cz
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Lékárny v Třeboni - provozní doba
Lékárna Na Předměstí (tel.: 384 724 420, 384 724 424, www.lekarna-trebon.cz):
Po - Pá: 8:00 - 17:00
So: 8:30 - 11:30
Lékárna Dr. Max (tel.: 389 822 600, www.drmax.cz/lekarny/trebon-svobody-1143):
Po, St, Čt, Pá: 7:30 - 17:00
Út: 7:30 - 18:00
So - Ne: Zavřeno
Lékárna Magistra U Růže (na staré poliklinice, tel.: 730 840 221, www.magistra.cz/lekarny/lekarna-u-ruzetrebon):
Po-Pá: 7:30 - 16:00

Další kontakty
Jihočeský kraj:
 Základní informace k situaci a přijatým opatřením v rámci ČR a Jihočeského kraje: 800 100 450 (Po - Ne: 7:00 17:00)
 Tísňová linka při podezření na nákazu koronavirem: 1212 (nonstop)
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje včetně regionálních pracovišť:
 Pohotovostní linka: 736 514 386 (So - Ne: 7:00 - 19:00)
 České Budějovice: 387 712 210, 387 712 211, 387 712 212, 387 712 310, 387 712 312, 387 712 320, 387 712
321, 387 712 326, 387 712 380
 Jindřichův Hradec: 387 712 544, 387 712 545, 387 712 548
Ministerstvo zdravotnictví:
 koronavirus.mzcr.cz
Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz

Oblastní charita Třeboň

Zdroj: trebon.charita.cz
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