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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 27. 1. 2015:
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) z důvodu
nesplnění kvalifikačních předpokladů odmítlo
jedinou žádost na pronájem obecní hospody
a vyhlásilo nový záměr pronájmu za zpřesněných
podmínek.
- ZO schválilo přípravu a pokračování výstavby
víceúčelového hřiště včetně umělého povrchu
a oplocení.
- ZO rozhodlo o doplnění systému třídění odpadu
o další sběrné nádoby pro Vrchy, „spodní“ a „horní“
část obce. ZO uložilo starostovi zajistit další
kompostéry a kontejner na sběr bioodpadu, zajistit
místo pro odkládání větví a jejich zpracování. Dále
ZO rozhodlo o obnovení sběrových dnů na kovy,

nebezpečný a velkoobjemový odpad. Starosta též
zajistí na návsi úpravu, zkulturnění místa na nádoby
pro tříděný odpad, propagaci sběru použitého
elektrozařízení a zpracování žádosti o dotace.
- ZO znovu projednalo žádost SDH o příspěvek
na masopustní dětský karneval a schválilo příspěvek
ve výši 5.000,- Kč.
- ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na
činnost Lékařské služby první pomoci Třeboň o.p.s.
na rok 2015 ve výši 4.728,- Kč.
- ZO prodiskutovalo žádost o připojení obce k akci
Vlajka pro Tibet a nepřijalo žádné usnesení.

Ze dne 17. 2. 2015:
- Vzhledem k tomu, že na druhou výzvu k podání
žádostí o pronájem obecní hospody nikdo nežádal,
uložilo ZO starostovi dokončit výmalbu a úklid
vnitřních prostor a nadále zveřejňovat možnost
pronájmu.
- ZO schválilo návrh smlouvy mezi obcí Domanín
a městem Třeboň na zajištění nemovitostí ve
vlastnictví města Třeboň a zajištění odchytu volně
pobíhajících psů na území obce Domanín.
- ZO schválilo text výzvy na výběrové řízení
na dodavatele stavby „Víceúčelové hřiště Domanín“.
Výběrovou komisi tvoří přítomní členové na jednání
www.domanin.cz

zastupitelstva.
- ZO schválilo návrh nové Obecně závazné vyhlášky
obce o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Domanín.
- ZO schválilo text smlouvy mezi obcí a podnikajícími
osobami o využití systému nakládání s odpady
a stanovuje pro rok 2015 paušální cenu za sezónní
využívání sběrné nádoby ve výši 300,- Kč a paušální
cenu za celoroční využívání sběrné nádoby ve výši
550,- Kč.
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- ZO pověřilo starostu předložit žádost o dotaci
z Operačního
programu
Životního
prostředí
na pořízení kompostérů a štěpkovače - drtiče na
větve.
- ZO schválilo uložení volných finančních prostředků
na termínované vklady.

- ZO upravilo odměny členů zastupitelstva tak, že
příplatek za počet obyvatel obce při kumulaci funkcí
se do celkové odměny započítá pouze jednou. Došlo
ke snížení celkové odměny o 180,- Kč u třech
zastupitelů.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Stále probíhají platby za vodné a stočné za 2. pololetí 2014, dále poplatky za odpad 2015 a poplatky ze psů 2015.
Mnozí tuto povinnost již splnili, ostatní žádáme o neprodlenou úhradu.
V sobotu 28. března budou od rána na návsi u telefonní budky přistaveny kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Byla provedena oprava pohonu zvonu v kostele sv. Jiljí.
Jako každoročně obec cenami podpořila myslivecký a hasičský bál.

Změny v odpadech
Tento rok přináší nám všem v obci několik „odpadových“ změn. Zastupitelstvo obce věnovalo zvýšenou péči
novým zákonům, možnostem čerpání dotací a vylepšování současného stavu. Zde je výsledek:

Svozové dny 2x ročně
Vracíme se ke svážení elektrospotřebičů, velkoobjemového a nebezpečného odpadu jednou na jaře a jednou na
podzim. Kontejnery budou umístěny na návsi a po celou dobu bude při vykládání odpadu nápomocna obsluha,
která také dohlédne na to, aby nebyl odpad nevhodně smícháván. Jarní svoz proběhne v sobotu 28. 3. Pokud
někdo z Domanína ponechá odpad před domem, bude mu také odvezen, ovšem s vystavením faktury. S občany
Vrchů bude řešena likvidace odpadu po domluvě. Individuální odvoz do sběrového dvora TS v Třeboni je možný,
ovšem nadále za úplatu dle ceníku TS.

Rozšíření počtu hnízd na tříděný odpad
Byly zakoupeny 4 nové kontejnery na plasty a papír a umístěny dolu k trafostanici a Na Vejhon k bytovkám. Obec
požádala o dotaci na další 4 kontejnery. V letních měsících plánujeme umístit žlutý (plasty a nápojové kartony)
a modrý (papír) kontejner na Vrchy k autobusové čekárně.

Popelnice na kovy
Od 1. 1. 2015 zákon o odpadech ukládá povinnost třídit i kovy. Nejsou tím myšleny velké kusy, které je výhodnější
odvést do sběrných surovin, ale různé drobné obaly, plechovky, víčka od jogurtů, obaly od kosmetiky apod.
Do stejné nádoby je možné odkládat železo, hliník i jiné kovy, třídící linka si to již přebere. K obecnímu úřadu jsme
umístili šedou (černou) popelnici s horním vhozem a popelnici přizamkli proti přehrabávání a odcizování.

Bioodpad
Bioodpad, např. tráva, listí, piliny, odpad z kuchyně, se nesmí dávat do popelnic, má se také třídit. Je to složka
(uváděno až 40 % z celkové hmotnosti komunálního odpadu), která nám výrazně zvyšuje počet popelnic a počet
odvezených tun na skládku. To se pak bohužel odráží ve výši poplatků za osobu a rok. Od 1. 4. 2015 zákon
o odpadech ukládá obcím třídění a nakládání s bioodpadem řešit komplexně. V Domaníně jsme se rozhodli už
v minulých letech podporovat domácí kompostování. Na cestě je 20 kvalitních a esteticky dobře řešených
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kompostérů od Svazu měst a obcí JK, ale poptávka je po novém zveřejnění dvojnásobná. Žádáme o další kvalitní
kompostéry z Operačního programu Životního prostředí v takovém množství (nemalém), aby byli uspokojeni
všichni, kdo mají v katastru obce zahradu. Kompostéry jsou pro uživatele zcela zdarma.

„Černá“ elektronika
V areálu úpravny vody máme několik let umístěnu klec na shromažďování rádií, magnetofonů, televizí, PC
monitorů, PC, notebooků, myší, klávesnic, el. psacích strojů, telefonů, faxů, tiskáren, videoher, elektrických
hraček, videokamer, fotoaparátů, el. hudebních nástrojů, reproduktorů, sluchátek, dálkových ovladačů, malých
kuchyňských spotřebičů, fénů, kulem apod. S provozovatelskou firmou Asekol jsme domluveni, že tento rok
zkusíme klec využívat více, a pokud se to nepovede, klec vrátíme k použití jinde. Pokud takový odpad máte,
obracejte se na obecní úřad.

Nabídka podnikatelům
Podnikatelé mají ze zákona pod hrozbou sankcí povinnost mít uzavřenu smlouvu na likvidaci odpadu (s kýmkoli
oprávněným) a tento odpad prokazatelným způsobem likvidovat (potřebná je nejen smlouva, ale i odpovídající
množství odpadu). Obec Domanín nabízí od roku 2015 podnikatelům se zapojit do systému obce pro nakládání
s komunálním odpadem, máme připravenu smlouvu. Dosavadní systém placení paušálu 480,- Kč/popelnici +
kupóny po 50,- Kč se ruší a pro rok 2015 platí tyto ceny:
- paušální cena za sezónní využívání (ubytovatel) řádně zaregistrované jedné typizované sběrné nádoby
(popelnice 110 l, 120 l polepená samolepkou „Firemní popelnice 2015“) činí 300,- Kč.
- paušální cena za celoroční využívání řádně zaregistrované jedné typizované sběrné nádoby (popelnice 110 l,
120 l polepená samolepkou „Firemní popelnice 2015“) činí 550,- Kč.

Menší počet ročních samolepek 2015 pro byty
Důvodem k omezení jsou extrémní případy např. 4 popelnic na rodinu. Je zcela zjevné, že taková rodina netřídí
nebo do popelnic dává odpad z podnikání. Takové chování pak dotují všichni ostatní v ročním poplatku za osobu.
Martin Kolík

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Zápis do mateřských škol v Třeboni
Zápis do mateřských škol v Třeboni se bude konat od pondělí 30. 3. 2015
do středy 1. 4. 2015 vždy od 8:00 do 15:00 hodin v ředitelně MŠ. Přihlášky,
ostatní tiskopisy a další informace najdete na webových stránkách MŠ nebo
na ředitelství.
Jaroslava Žemličková

Domanín má již také svůj Facebook
Možná již spousta z Vás zaznamenala, že Domanín má svou vlastní stránku na Facebooku. Facebook je největší
sociální síť na světě a jen v České republice ho aktivně používá 4,2 milionu lidí. Proč by tedy svou stránku nemohla
mít i naše vesnice?
Stránky fungují od loňského srpna a naleznete je na www.facebook.com/ObecDomanin. Stránka má okolo 60
označení „To se mi líbí“ a to nejenom od naší mladé generace. Během této doby se toho u nás hodně událo a
fotky z různých kulturních a společenských akcí naleznete právě tady. Prohlédnout si můžete třeba fotografie
z loňského zájezdu do moravského Domanína, které se Vám jistě budou líbit a možná Vás budou inspirovat
www.domanin.cz
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k návštěvě našeho moravského jmenovce. Dalším obsáhlým albem je 120. výročí SDH Domanín, kde také můžete
shlédnout videozáznam z běhu dívčího družstva SDH Domanín. Prohlédnout si můžete i Vítání občánků, Drakiádu,
krásné výrobky z Keramické soutěže, Zpívání u stromečku a mnoho dalšího. Z letošního roku zde naleznete třeba
fotografie z Loutkového divadla, které nás navštívilo minulý měsíc, a také fotky z Maškarního karnevalu, kde se
sešla spousta krásných a originálních masek.
Stránky slouží především pro obyvatele Domanína a jeho příznivce proto, aby informovaly o tom, co se u nás děje.
Mimo fotografií zde také s předstihem naleznete připravované kulturní a společenské akce a samozřejmě i
aktuality nebo zajímavosti z běžného života vesnice. Zveřejňujeme zde informace z úřadu a jiná důležitá sdělení
občanům. Na stránkách můžete také vyjádřit svůj názor, popř. k jednotlivým příspěvkům přidávat své komentáře
a postřehy.
Pokud máte nápad na vylepšení stránek, určitě si ho nenechávejte pro sebe a napište ho právě na stránky
www.facebook.com/ObecDomanin 
Lucie Milfaitová

KULTURA

Maškarní karneval
Nedělní odpoledne 15. 2. 2015 se v Domaníně hemžilo
samými krásnými maskami. V Jihočeské hospůdce se konal
každoroční dětský karneval, tentokrát na téma Výlet do
ZOO. Mohli jste potkat různá zvířátka, klauny, princezny,
čertíky, ale také kovboje a indiány v malém i velkém
provedení. Pro malé návštěvníky byla připravena tombola,
spousta her, soutěží a diskotéka.
Děkujeme všem sponzorům, obci Domanín, Jihočeské
hospůdce a organizátorům, kteří se na akci podíleli.
Jana Pumprová, SDH Domanín
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