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         Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
  

Ze dne 7.9.2021   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 
s prodejem hasičského výsuvného žebříku 
s podestou obálkovou metodou nejvyšší nabídce.  

- ZO v rámci stanoviska obce k návrhu územního 
plánu Domanína po veřejném projednání neschválilo 
změnu navržené plochy p. č. 1098/30 v k. ú. Domanín 
u Třeboně pro bydlení na zeleň soukromou. 

- ZO souhlasilo s uložením finančních prostředků 
takto: 
a) uložení 4 mil. Kč na termínovaný vklad na 2 roky u 
J & T Banka,  

b) uložení 1 mil. Kč do podílového fondu J & T Money. 

 

- ZO schválilo text výzvy k podání cenové nabídky a 
návrh smlouvy o dílo na akci „Oprava cyklostezky 
Domanín – koupaliště“.  

- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku 
Oblastní charitě Třeboň na rok 2021 ve výši 10 000,- 
Kč darovací smlouvou. 

- ZO nesouhlasilo s prodejem pozemku p. č. 1626/2 
v k. ú. Domanín u Třeboně. 

- ZO vzalo na vědomí provedení havarijní opravy 
kanalizace podél cesty na Spolí za cenu 64 790,- Kč 
bez DPH. 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík 

 
 

Ze dne 21.9.2021   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo dodatek 
smlouvy o dílo č.1 na akci „Oprava hřbitovní zdi 
v Domaníně u Třeboně (I. etapa – jižní a východní část 
včetně brány)“ mezi obcí Domanín a firmou VIDOX 
s.r.o., kde jedinou změnou je navýšení ceny o 

262 891,82 Kč bez DPH dle změnového stavebního 
rozpočtu. 

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

Martin Kolík 
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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Tradiční sběrový den v sobotu 23. října   

Od 8,00 do 10,30 hodin budou na návsi mezi kapličkou a rybníkem Stávek 
přistaveny kontejnery na elektrospotřebiče, velkoobjemový a nebezpečný 
odpad. Obec nezajišťuje občanům přímo ze vsi odvoz ke kontejnerům. Vršským 
a občanům z lokality Ostende bude zajištěn odvoz, pokud odpad přistaví před 
vjezd do svého domu do 9,30 hodin. Po celou dobu vykládání odpadu do 
kontejnerů bude obcí dohlíženo na správnost třídění odpadu. Svozový den není 
určen pro svoz stavební suti, trávy, větví, běžného komunálního odpadu 
odkládaného do popelnic a dále odpadu, který se dá běžně třídit (plasty, papír, 
sklo). Také nebude přijímán odpad z podnikání.  

 

Pozor – není možné v rámci sběrového dne přijímat léky, teploměry a tlakoměry obsahující rtuť, dále 
plynové bomby, hasící přístroje, veškeré chemikálie ve skle, trakční baterie a průmyslové elektrozařízení. 
 

Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie kromě trakčních, 
chladničky, pneumatiky apod.  
 

Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce apod.   
 

Oprava hřbitovní zdi u Jiljí  
V prostorách hřbitova probíhají od léta práce na generální opravě jižní a východní zdi, a to zvenku i zevnitř. 

Opravy probíhají poměrně rychle, realizační firma VIDOX s.r.o. je povinna co nejvíce ochránit pomníky. Většina 

„nejšpinavějších“ prací je hotova. Původní záměr byl provést jen lokální výměnu poškozené krytiny, tašky byly 

ovšem vzájemně slepeny kvalitní cementovou maltou. Rozhodnuto bylo o zakrytí zdi speciálními plnými 

pálenými cihlami. Jedná se řešení dražší, ale trvanlivější. Návštěvníky hřbitova prosíme o trpělivost, práce by 

měly být dokončeny koncem listopadu.  

 

 

Záměr prodeje žebříku, vah, sporáku a el. psacího stroje – do 5.10.2021 
Žebřík hasičský vysunovací s podestou – obálkovou metodou nejvyšší nabídce, min. prodejní cena je 3 000,- 

Kč. Žebřík byl vyroben v roce 1962, vzhledem k technickému stavu je nezpůsobilý k užívání. V případě zájmu 

doručte nabídku na Obecní úřad v Domaníně, Domanín 33, 379 01 Třeboň nejpozději 5.10.2021 do 18,00 

hod v zalepené obálce nadepsané „Koupě žebříku – Neotvírat!“. Informace k vahám, sporáku a psacímu 

stroji jsou na úřední desce a elektronické úřední desce. 
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