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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 24.11.2020
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo
s provedením rozpočtového opatření č. 13/2020.
(pozn.: přesun části plánovaných výdajů z paragrafu
místní komunikace na veřejné osvětlení a posílení
výdajů úprav parku dle výsledku výběrového řízení).
- ZO zrušilo část usnesení č. 8/12/2019 ze dne 22. 10.
2019 v rozsahu souhlasu zpracování studie a
cenových kalkulací na úpravu rybníka Stávek, a to
z důvodu, že tuto akci nahradila akce revitalizace
parku u pomníku.
- Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 3 ke
Smlouvě o dílo mezi obcí Domanín a společností
EUROVIA CS, a.s. Praha na akci „Domanín –
optimalizace uličního profilu“ s navýšením ceny díla
o 38 464,49 Kč bez DPH na 2 692 792,50 Kč bez DPH
dle změnového stavebního rozpočtu č. 3.

- ZO souhlasilo se zveřejněním záměru pronájmu
všech pozemků pro zemědělské využití ve vlastnictví
obce Domanín dle LV 10001 od 1. 1. 2021.
- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě na zřízení věcného břemene mezi obcí
Domanín a E.ON distribuce a. s. Č. Budějovice za
účelem umístění kabelového vedení NN na
pozemku p. č. 113/6 a 1627/1 v k. ú. Domanín u
Třeboně, přičemž VB bude zřízeno úplatně
jednorázovou náhradou ve výši 1 000,- Kč bez DPH.
- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku
Lékařské službě první pomoci o. p. s. Třeboň na rok
2021 ve výši 5 031,- Kč a s uzavřením darovací
smlouvy.

Ze dne 15.12.2020
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo
s provedením rozpočtového opatření č. 15/2020.
(pozn.: posílení výdajů v paragrafu Pitná voda
z důvodu realizace havarijní opravy vodovodu u
Jihočeské hospůdky).
- ZO schválilo rozpočet obce na rok 2021 takto:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
www.obec-domanin.cz

5 936,00 tis. Kč
2 065,60 tis. Kč
80,00 tis. Kč
6 881,00 tis. Kč
1 000,00 tis. Kč

- ZO souhlasilo s pronájmem pozemků ve vlastnictví
obce Domanín pro zemědělské využití dle
předložených nabídek od 1. 1. 2021 Statku Branná s.
r. o., Ing. Jiřímu Podolákovi, Mladošovice,
Mysliveckému spolku Pláně Domanín za roční nájem
2 200 Kč/ha a pověřuje starostu přípravou návrhů
nájemních smluv pro jednání ZO.
- ZO souhlasilo s opravou cyklostezky a plochy pro
parkování na p. č. 1540/28, 1540/2 a 1637 v k. ú.
Domanín u Třeboně a s podáním žádosti o dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2021.
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- ZO schválilo text výzvy k podání cenové nabídky
včetně zahrnutí kvalifikačních předpokladů, text
návrhu smlouvy o dílo a souhlasí se zveřejněním
textu výzvy na internetu na vyhotovení strategie
„Změna klimatu - Adaptační strategie obce
Domanín“.

s firmou Technické služby Třeboň s. r. o. – ceník
služeb na rok 2021.

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

- ZO schválilo dodatek ke smlouvě č. 1 TS/1998 o
dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství

Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Oprava chodníku
Koncem října byl poškozen dole u trafa chodník ze zámkové dlažby polským kamionem. Po domluvě
s pojišťovnou jsme opravu zajišťovali my prostřednictvím JK Stavební Třeboň, pojišťovna opravu po jejím
vyfakturování obci uhradila.
Nová zimní autobusová linka přes Domanín v sobotu a neděli od 19.12. do 14.3.

2

www.obec-domanin.cz

LEDEN 2021  ČÍSLO 163

Jak to vypadá se Třemi králi? Přijdou?
Pracovníci Charity s napětím sledují neustále se proměňující situaci. Pokud to tedy aktuální situace
dovolí, při zachování všech aktuálních nařízení vyjdou Tři králové do terénu, tentokrát mohou fyzicky
koledovat o týden déle, tedy od 1. do 24. ledna. Finální rozhodnutí však záleží na každé místní Charitě.
Ty jsou prostřednictvím diecézní Charity v kontaktu s příslušnými hygienickými stanicemi a o podobě
koledy rozhodnou podle aktuální místní situace.

Domanín 2020 - shrnutí uplynulého roku
Minulý rok byl pro všechny v mnohém náročný, unikátní. Z pohledu obce, obecního úřadu dovolte
krátké shrnutí toho nejdůležitějšího, co se v obci udělalo.
Kromě průtahu Domanínem a výstavby chodníků pod názvem „Domanín - optimalizace uličního profilu“
se obec v roce 2020 zejména věnovala:
- administrativně byly s dotujícími orgány vyhodnoceny, ukončeny akce dokončené v roce 2019, tj.
dětské hřiště, požární zbrojnice a rybník Jalovcový,
- dokončeny byly úpravy přístřešku obecního úřadu – po výměně střechy, došlo k zateplení stěny mezi
budovou úřadu a přístřeškem a provedena kompletní výmalba,
- nová hasičárna byla dovybavena nábytkem,
- provedeny byly bezpečnostní, výchovné a zdravotní ořezy stromů v Odměnské, Panenské, Obecní a
topolové aleji,
- údržba a výměna části potrubí v úpravně vody v sekci filtrů,
- provedena byla kompletní havarijní oprava splaškové kanalizace západ v délce 113 m,
- provedena byla úprava a doplnění dětského hřiště za kapličkou,
- provedena byla generálka nádrže vodojemu,
- vysazeny byly čtyři aleje v krajině a další stromy u Jalovcového rybníka, u hasičárny – celkem cca 200
stromů,
- pomník obětem 1. sv. války byl očištěn, vyměněny byly poničené fotografie, osazeny (navráceny) sochy
vojáka a plačící matky,
- provedena byla kompletní rekonstrukce parku u pomníku,
- provedena byla kompletní havarijní oprava vodovodu u Jihočeské hospůdky v délce cca 100 m.
Ing. Martin Kolík, starosta obce
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INFORMACE PRO OBČANY
Tvoří se vám doma plíseň, aneb co dokáže odhalit termovizní kamera
Nevyhazujete zbytečně peníze oknem? A to doslova … možná vám okna řádně netěsní nebo chybí kus izolace
tam, kde by měla být. Právě teď, s klesajícími venkovními teplotami, nastává nejvhodnější období pro využití
infrakamery. Pomocí termovizního měření lze odhalit tepelné úniky budov nebo zjistit tepelné mosty a vady
stavebních konstrukcí. Pokud se u vás doma tvoří plísně či se drží vysoká vlhkost, pomůže vám informace,
v kterých místech dochází k největšímu ochlazování stěn a jak daný problém nejlépe vyřešit. Problém
můžeme zjistit i u na první pohled neviditelných míst. Stačí, aby jedna neposedná kuna vyžrala kus tepelné
izolace ve střeše nebo firma neprovedla zateplení kvalitně a problém je na světě. Proto je vhodné si projít
termovizní kamerou důkladně celou budovu a to jak z exteriéru, tak i interiéru.
A jak vlastně taková infrakamera funguje? Termovizní kamera nám umožňuje bezkontaktně snímat
infračervené záření těles, která snímáme a převést obraz do tzv. termogramu. Z něj pak dokážeme vyčíst
předpokládanou teplotu povrchů a zjistit problematická místa. Měření budov by mělo být prováděno vždy
s co nejvyšším teplotním rozdílem mezi interiérem a venkovním prostředím, proto se dá měřit pouze během
zimního období, kdy jsou venkovní teploty pod bodem mrazu nebo alespoň kolem nuly.
Pokud potřebujete poradit či chcete změřit váš dům termovizní kamerou, využijte bezplatnou a komerčně
nezávislou poradnu! Můžete si vybrat, zda vám stačí provést termovizní měření a snímky ukázat na displeji
infrakamery a okomentovat. Pokud potřebujete z měření písemný výstup, zpracujeme vám protokol, který
bude obsahovat data a snímky z měření včetně našeho komentáře a doporučení, jak odstranit případné
tepelné mosty a vady stavebních konstrukcí. Zcela ZDARMA je tato služba v Českých Budějovicích a blízkém
okolí, dále se cena řídí platným ceníkem viz www.eccb.cz. Můžete se objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo
emailem na eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
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