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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 13.4.2021
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo se
sjednocením barvy sloupkových světel parku u
pomníku s barvou světel veřejného osvětlení, se
snížením intenzity svítivosti a souhlasí s prověřením
souladu parkového osvětlení s platnou legislativou.
- ZO souhlasilo s umístěním pytlíků na exkrementy
na venkovní koše a výzvou k ohleduplnosti
v obecním zpravodaji. (pozn.: více k problematice
zejména psích exkrementů v rubrice „Z obecního
úřadu“)
- ZO souhlasilo s uzavřením pachtovních smluv
s firmou Statek Branná spol. s r. o., Ing. Jiřím
Podolákem a MS Pláně dle předložených nabídek
s inflační doložkou a na dobu 7 let a uvedením
plateb s platnou legislativou.
- ZO souhlasilo s koupí pozemku p. č. 60/11 o
výměře 18 m2, odděleného geometrickým plánem č.
703 – 9/2021 z pozemku p. č. 60/4 v k.ú. Domanín u
Třeboně, za cenu 12 600,- Kč. Obec Domanín hradí

náklady spojené s vyhotovením smlouvy kupní a
zápisem do katastru nemovitostí.
- ZO souhlasilo s koupí pozemků p. č. 57/7 o výměře
22 m2 a p. č. 57/8 o výměře 16 m2 v k. ú Domanín u
Třeboně, za celkovou cenu 11 400,- Kč. Obec
Domanín hradí náklady spojené s vyhotovením
smlouvy kupní a zápisem do katastru nemovitostí.
- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí
Domanín a EG.D, a. s. se sídlem Lidická 1873/36,
Černé Pole, 602 00 Brno za účelem umístění
kabelového vedení na pozemku p. č. 1098/23 v k. ú.
Domanín u Třeboně, přičemž věcné břemeno bude
zřízeno úplatně jednorázovou náhradou ve výši
1 000,- Kč bez DPH.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Pejsci mají své potřeby
Zastupitelstvo obce projednalo problematiku znečišťování veřejného prostranství, chodníků, parků, vycházkových
cest za Domanínem. Jsou majitelé, kteří jsou ohleduplní a nezůstávají po jejich miláčcích místa, do kterých nechce
nikdo šlápnout. A jsou samozřejmě i ti druzí, kteří nechávají odklízení na někom jiném. Problém nevymizí ani
touto výzvou, ani souborem opatření. Přesto jsme se domluvili, že se nám všem pokusíme usnadnit spolužití.
Zkusíme ke košům v parku u pomníku osadit pytlíky na „hovínka“ a výchovně nabízíme od 10. května možnost
vyzvednout na obecním úřadě zdarma pytlíky na exkrementy od psů, za které byl zaplacen roční poplatek nebo
jsou od poplatku osvobozeni.
www.obec-domanin.cz
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Dokončení prořezávek
Konec zimy byl využit na dokončení vyřezání suchého dřeva v topolové aleji pod hřištěm, ořez dubů byl
proveden u cesty k Odměnám u Církvičného rybníka, postupně upravujeme proschlé jabloně podél cesty
na Třeboň. Pokácen byl velký akát na konci ulice mezi bytovkami, byl proschlý, vyhnilý a dutý.
Větve, tráva, olej
Obecní úřad se snaží reagovat na vytvořený odpad podle Vašich potřeb, samozřejmě v rámci
smysluplnosti a možností. Někdy uděláme chybu my, povede se chyba i TS Třeboň. V době pandemické,
kdy děti, občané zůstávali doma, vařilo se, uklízelo, výrazně přibylo odpadu. Kromě dlouhé řady pochval
za Vaše třídění a čistotu kolem kontejnerů, máme drobná připomenutí:
- Kontejner na olej z vaření není na olej motorový. Olej dávejte do plastových uzavřených nádob,
ne do skla, může se rozbít, TS nám to takto nepřevezmou.
- Tam kde je tráva, aby zetlela, nemohou být větve. Mezi větvemi nemůže být tráva ani hnůj, nelze
je štěpkovat ani pálit.
Terminál server
Na obecním úřadě jsme zmodernizovali počítačovou síť tak, aby byl umožněn dálkový přístup z jiného
pracoviště (např. z domova) a kvalitnější zálohování a ochrana dat. Poslední rok díky nákazám a
opatřením mohlo nastat zavření úřadu a omezení, popřípadě zastavení všech prací. Zavedením terminál
serveru jsme snížili toto riziko.

Pietní shromáždění v revitalizovaném parku u pomníku
Domanín: sobota 8. května od 16 hodin
U příležitosti Dne vítězství, které znamenalo konec posledního válečného konfliktu na našem území a
začátek dlouhodobého míru, si Vás dovolujeme pozvat na uctění památky obětí válek a na
představení revitalizovaného parku s pomníkem.
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Nebude-li pršet, proběhne shromáždění i s hudebním doprovodem, účast přislíbili Václav Matas a Pavel Barnáš.
Účastníky prosíme o dodržení hygienických podmínek platných v době konání shromáždění.
Předpokládaný program:
•
•
•
•
•
•

položení věnce k pomníku padlým domanínským občanům v 1. sv. válce - SDH Domanín
slovo autorky obnovených fotografií padlých vojáků – MgA. Helena Maříková
slovo autorky soch „Vojáka“ a „Plačící matky“ - MgA. Josefína Jonášová
slovo autorů studie revitalizace parku – A-SPEKTRUM s.r.o.
slovo zhotovitele revitalizace parku – Ing. Marek Valenta
slovo zástupců spolusponzorů revitalizace - MAS Třeboňsko o.p.s., Jihočeský kraj
Celá akce „Revitalizace parku Domanín“ byla spolufinancována v rámci 6. výzvy MAS
Třeboňsko o.p.s. z Programu rozvoje venkova a akce je tak v souladu s Integrovanou
strategií území MAS Třeboňsko pro období 2014–2020. V rámci projektu došlo k obnově
parku v centru obce, během níž došlo například k vytvoření záhonů a zelených ploch,
instalaci herního posezení s kolostavem, trámové sedací soupravy, laviček, odpadkových
košů a v neposlední řadě byl stávající pomník doplněn o 2 sošky, které dříve tento pomník
zdobily.

Jihočeský kraj spolufinancoval vytvoření nových cest v parku částkou 270 tis. Kč
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020. Oběma dotujícím partnerům
děkujeme za pomoc se spolufinancováním a dále všem, kteří se na realizaci podíleli.

www.obec-domanin.cz
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Pro Domanínský zpravodaj se svolením autorky perokresby paní Aleny Bartůškové.
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