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         Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

Ze dne 19.1.2021  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 
s výběrem nejvýhodnější nabídky pro realizaci 
veřejné zakázky „Změna klimatu - Adaptační 
strategie obce Domanín“ firmy EKOTOXA s. r. o. 
Brno za cenu 245 300,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy o dílo na realizaci 
zakázky.  

- ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci 
Ministerstva zemědělství ČR z programu „Údržba a 
obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 
2021“ na provedení oprav zdi hřbitova sv. Jiljí 
v Domaníně.   

- ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce 
Domanín č.1/2021, o místním poplatku ze psů. 

(pozn.: uvedení stávající vyhlášky do souladu 
s platnou legislativou, poplatky se nemění).    

- ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce 
Domanín č.1/2021, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství poplatku. (pozn.: uvedení 
stávající vyhlášky do souladu s platnou legislativou, 
poplatky se nemění). 

- ZO souhlasilo s podílem obce na pořízení nového 
dopravního automobilu pro jednotku SDH obce 
Domanín. 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík

 

 
 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Havarijní oprava vodovodu  

Na p. č. 1803/1 u Jihočeské hospůdky byla firmou Jipama Hrachoviště s.r.o. provedena oprava celého úseku spolu 

s výměnou armatur na rohu hospody u parkoviště.  

 

Oprava kanalizačních šachet  

Firmou Dopravní stavby Janouch ze Zborova byla provedena oprava kanalizační šachty u obchodu a šachty 

v křižovatce místních komunikací dole pod rybníkem Makšák. Obě šachty byly svaleny a vedle vtokové mříže byly 

již vyplaveny kaverny.  
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Změna klimatu - Adaptační strategie obce Domanín  

Motto projektu: chytrá obec – zdravá obec – pohodová obec – udržitelná obec 

Je pěkné mrazivé odpoledne, drží se sníh, jako před lety. Na rybníkách se bruslí a kolem Domanína se to hemží 

spokojenými lidmi na procházkách. Vloni po deštích mírně ožily lesy sužované kůrovcem a rybníky měly po delší 

době normální přítok. Doba covidová nás zahnala sice do kouta, ale my si zde užíváme luxus čistého vzduchu a 

poměrně zachovalé přírody - hned za barákem.  

Když se vydařilo počasí minulého roku, proč se zabývat v Domaníně adaptační strategií, která má za úkol 

navrhnout vhodná opatření s pozitivním dopadem na životní prostředí, ekosystémy a složky obytného prostředí 

tak, aby se zlepšila kvalita života obyvatel obce a její hospodářský rozvoj? Ideální by bylo udělat si adaptační 

strategii jen tak pro jistotu a nechat ji v šuplíku, protože katastrofické scénáře se nejspíš nebudou naplňovat. 

Bohužel dlouhodobá pozorování změnu klimatu potvrzují a je lepší být připraveni. Nedávno byl např. mimořádný 

příval sněhu a mráz ve Španělsku, v Řecku se naopak chodili koupat na pláž, patnáctimiliónový Istanbul má zásobu 

vody už jen na 45 dní.   

Změny jsou už tak výrazné, že nebezpečí pochopili nejen vědci, občané postižených oblastí, ale i vlády jednotlivých 

států. Například státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko přispívají státům střední a jižní Evropy prostřednictvím tzv. 

Norských fondů. Zastupitelstvo obce Domanín se rozhodlo využít nabízené možnosti a požádali jsme o 

finanční podporu. Uspěli jsme. Celkové náklady na adaptační strategii budou ve výši cca 400 tis. Kč, 

obec Domanín uhradí 10%, z Norských fondů bude uhrazeno 76,5% nákladů, přispěje i Státní fond 

životního prostředí ČR 13,5%. Na základě hotové strategie, plánu je možné následně žádat o další 

dotace v řádu miliónů na uskutečnění smysluplných opatření. 

Zpracovatel strategie firma EKOTOXA s.r.o. Brno bude spolupracovat s partnerem projektu - ENKI, o.p.s. Třeboň 

(konzultační a poradenská činnost s ohledem na metodiku a obsah připravované Adaptační strategie), 

s dotčenými orgány státní správy, s obcí, se subjekty hospodařícími na území obce, s podnikateli v cestovním 

ruchu a samozřejmě se bude moci zapojit širší veřejnost.  

Strategie bude pokrývat celé území Domanína, jehož katastrální výměra činí 1 243 ha, a bude zpracována 

s ohledem na navazující lokality a tím zároveň i vybraná zvláště chráněná území v rámci Chráněné krajinné oblasti 

Třeboňsko. Dále bude zohledněna vazba na platný a nově zpracovávaný územní plán obce Domanín. Strategie 

bude vyhotovena tak, aby nepřevážila teorie, výstupy byly srozumitelné a konkrétní.  

V průběhu zpracování Vás budeme dále o problematice ve zpravodaji informovat. 

                                   Ing. Martin Kolík, starosta obce 
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