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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 10.3.2015
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) upřesnilo text
výzvy na výběrové řízení na dodavatele stavby
„Víceúčelové hřiště Domanín“. Jednalo se o
převzetí záruky za již provedené terénní úpravy a
drenáže, o stanovení přesnějších parametrů
umělého povrchu (normy, certifikáty, tloušťka,
barva) a o přiložení takové smlouvy o dílo, kterou
budou muset zájemci o zakázku přijmout.
- ZO nesouhlasí s prodejem obecních pozemků
p.č.140/2 a 140/36 (u silnice na Spolí nad
posledním domem). Pozemky nejsou stávajícím
územním plánem určeny k výstavbě.
- ZO nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební
uzávěry pro zbudování elektrické přípojky
k parcele č.1612/40 (Vrchy) z důvodu nesouladu
se stávajícím územním plánem obce, z důvodu
platné stavební uzávěry a z důvodu zahájených
prací na novém územním plánu obce.
- ZO projednalo pracovní verzi Zadání územního
plánu obce Domanín a následně byly připomínky
projednány na pracovní schůzce se zpracovatelem
územního plánu Ing. Vlastimilem Smítkou.
Upravené znění Zadání bude vyvěšeno na úřední
desce a schvalováno ZO.
- ZO souhlasí s pozastavením výpočtu penále
v jednom z obecních bytů za předpokladu úhrady
všech dlužných částek do 30. 6. 2015. V případě
nesplacení v termínu bude penále dopočítáno
v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.

- ZO schválilo ceny povolenek k lovu ryb na
rybníku Nový pro rok 2015 (stejné jako doposud),
úpravu provozního řádu rybníka a podmínek
výkonu rybářského práva. Správcem rybníka byl
opět jmenován pan Zdeněk Neumann. Více
v článku.
- Starosta
zajistil
zpracování
projektu
„Kompostování v Domaníně“ a příslušné žádosti o
dotaci z Operačního programu Životního prostředí
na pořízení kompostérů a štěpkovače - drtiče na
větve. ZO projekt schválilo a uložilo starostovi
podat žádost s veškerými podklady na SFŽP.
- ZO projednalo možnost vysoutěžení výhodnější
ceny elektřiny pro obec na burze prostřednictvím
sdružené poptávky. ZO pověřilo starostu zjištěním
bližších podmínek.
- O pronájem hostince v majetku obce projevila
zájem paní Renata Brabcová z Třeboně,
představila svůj záměr a ZO souhlasilo
s pronájmem za těchto podmínek:
- pronájem od 1. 4. 2015 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců;
- měsíční nájemné 2000,- Kč;
- měsíční zálohy na otop a TUV 1700,- Kč;
- umožnění schůzek SDH Domanín a akcí OÚ.
- ZO projednalo stav vodovodu a uložilo starostovi
připravit návrh textu Výzvy na dodavatele opravy
vodovodního řadu od obchodu, okolo truhlárny až
k hlavnímu zásobnímu řadu u vodojemu.
Martin Kolík

www.domanin.cz
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
V sobotu 28. března od 8 do 13.30 hodin budou na návsi u telefonní budky přistaveny kontejnery na
velkoobjemový a nebezpečný odpad. Obec nezajišťuje občanům přímo ze vsi odvoz ke kontejnerům. Vršským bude
zajištěn odvoz, pokud odpad připraví před vjezd ke svému domu do 11 hodin. Po celou dobu vykládání odpadu
bude obcí dohlíženo na správnost třídění odpadu. Sběrový den není určen pro sběr stavební suti,
trávy, větví, běžného komunálního odpadu odkládaného do popelnic a dále odpadu, který se dá běžně třídit (plasty,
papír, sklo).
Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie, léčiva, chladničky, pneumatiky
apod.
Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce apod.
Do jednací místnosti OÚ byla přidána světla.
Dokončena byla povinná revize elektriky v majetku obce (veškeré veřejné osvětlení, kostel, kaplička, obecní úřad,
úpravna vody, obchod, obecní hospoda, obecní bytovky).
Proveden byl konečný přezkum hospodaření obce za rok 2014 auditorem – nebyly zjištěny nedostatky.
Provedeno bylo uložení volných finančních prostředků obce na termínované vklady s vyšším úročením.
Dokončena byla celková výmalba obecního hostince.
Studánka u Děkance je poškozena a neplní již svou funkci, proto byly zahájeny práce na její obnově.
Probíhá údržba vysázených alejí podél cest k vodojemu a od Slepíku k Dušků křížku. Větve ze zahrad (!!! jen
větve !!!) mohou občané uložit na vzniklé hromady větví, popř. Na Vejhon vlevo. Větve je nutno ukládat silnými
konci v jednom směru pro snadné následné seštěpkování.
Připomínáme, že dodání prvních 20 kompostérů bylo svazem obcí schváleno na jaro. Další kompostéry (150 ks) a
obecní štěpkovač - drtič, pokud nám žádost o dotaci vyjde, budou nejdříve v říjnu.

Sportovní rybolov na rybníku Nový

Ceník povolenek k lovu ryb platný od
10. 3. 2015 na rybníku NOVÝ

S jarním obdobím opět začíná sport v jižních Čechách nejhojnější –
sportovní rybolov. Jinak tomu není ani u nás. Na OÚ si už můžete
zakoupit povolenku pro lov ryb na rybníku Nový na rok 2015.

Děti do 15 let :
Denní ……………………….
Týdenní …………………...
Měsíční ……………………
Roční ……………………..

50,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
300,- Kč

Ve zkratce z Provozního řádu:
- Rybolov je umožněn pouze občanům s trvalým pobytem v obci a
návštěvníkům rekreačních objektů.
- Osoba provádějící lov je povinna u sebe mít platnou povolenku.
Dospělí :
- Lov ryb smí být prováděn na 2 rybářské pruty. Minimální délky ryb,
Denní ………………………. 100,- Kč
druhy ryb a denní doby lovu vč. lovných období jsou uvedeny
Týdenní …………………… 250,- Kč
v Podmínkách rybolovu.
Měsíční ………………….. 350,- Kč
- Denní doba lovu byla upravena v prázdninovém období (červenecRoční ……………………. 500,- Kč
srpen) od 4 do 10 hodin a od 17 do 24 hodin.
- Osoba provádějící lov si smí přisvojit v jednom dnu nejvýše 1 ks ryby.
- Stanovaní, kempování a rozdělávání ohňů je bez souhlasu pověřené osoby nebo starosty obce zakázáno.
Celé znění Provozního řádu a podmínek rybolovu naleznete na stránkách obce Domanín.
Lucie Milfaitová
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Informační letáček Domanín
Na tuto sezónu připravujeme vytištění turistického letáku (tisk duben), který poslouží každému, kdo má příjmy
z turistiky (obchod, hostince, ubytování, aj.). Počítáme s tím, že ubytovatelé dostanou po 20 ks letáků a ti, co se
rozhodnou na letáček umístit svou reklamu (300,- Kč), dostanou jako protihodnotu 100 ks letáků navíc. Letáky
dále umístíme se souhlasem provozovatelů do obchodu, restaurací, na IKS v Třeboni, do spřátelených obchodů
v Třeboni apod. Pro umístění reklam ctíme pravidlo, pořadí projeveného zájmu ubytovatelů, proto došlo
k hromadnému rozeslání nabídky všem subjektům ve stejný čas. Stačí tedy
potvrdit zájem a poslat podklady. Nejvyšší možný počet reklam je 10,
Uvedené informace:
umístěno bude tedy deset reklamních oken v pořadí projeveného zájmu
- název
(navýšení počtu reklamních oken není možné).
- adresa
- telefon
- email
- www adresu
- QR kód (zdarma vytvoříme)

ILUSTRATIVNÍ UKÁZKA REKLAMNÍHO OKNA
1x fotografie penzionu
- orientace na šířku
- rozlišení minimálně 500px

Penzion Letní sen
Rozměr reklamní plochy:
- výška 5 cm
- šířka 6,5 cm

Domanín 4321
www.letni-sen.cz

Co je QR kód?
- je unikátní kód složený ze
+ 777 123 456
čtverečků
letni.sen@mail.cz
- prostřednictvím aplikace v
mobilním
telefonu odvede klienty na
Leták obsahuje:
internetové stránky Vašeho
- mapu Domanína v okolí
penzionu
- základní historické a současné informace o obci
- QR kód Vám vytvoříme ZDARMA a
- pamětihodnosti a zajímavosti v obci, které stojí za vidění
umístíme ho do reklamního okna
- prostor pro umístění reklamy ubytovacích zařízení v Domaníně s řádně uhrazenými poplatky za ubytování
Specifikace:
- rozměr letáku A4 oboustranný (složený do harmoniky – 2 x lom)
- materiál papír matný, počítáme s 115 g/m2
- tisk celobarevný
- náklad tisku 3.000 kusů, plánovaná aktualizace (dotisk) po dvou letech
Reklama v letáku a nutné podklady:
- rozměr jednoho okna 5 x 6,5 cm
- cena za reklamní okno je jednorázově 300,- (navíc 100 ks letáků)
- zájemce musí dodat:
▪ název ubytovacího zařízení, adresu, telefon, www adresu a email
▪ 1x fotografii v tiskové kvalitě s orientací na šířku
- uvedené podklady zaslat na email obce
- reklamní okna budou obsazována dle došlých podkladů
- na umístění reklamy nevzniká žádný nárok
Martin Kolík, Lucie Milfaitová
www.domanin.cz
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ … NAPSALI O NÁS
Jindřichohradecký deník: Strážníci budou jezdit i do „Ráje“
Třeboň – Pole působnosti třeboňské městské policie se rozšíří za hranice města, a to do katastru obce Domanín.
Třeboňští radní schválili a doporučí zastupitelům uzavřít veřejnoprávní smlouvu na činnost třeboňské městské policie
v Domaníně.
„Na základě této smlouvy by strážníci z Třeboně byli oprávněni vykonávat službu i na území obce Domanín," vysvětlil
místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz. Hlavním cílem jejich výjezdů by se měl stát autokemp Třeboňský ráj, jehož majitelem je
město Třeboň. To na konci loňského roku upustilo od snahy jej prodat a ponechá si jej ve svém vlastnictví i v budoucnu.
„Vzhledem k tomu, že jde sice o majetek města, který ale neleží na jeho území, nemohla tam naše městská policie nijak
zasahovat," dodal. Podle něho zde zejména v létě občas dochází například k rušení nočního klidu.
Smlouvu, která má Domanínským pomoci i v problematice toulavých psů, již schválilo také tamní zastupitelstvo. „S dohodou
jsme spokojení," uvedl starosta Domanína Martin Kolík. Město Třeboň si tak podle něho alespoň ošetří vlastní majetek. „A my
za přijatelných podmínek vyřešíme odchyt psů," dodal.
Do této chvíle problém se psy řešili zcela individuálně. „Neměli jsme to nijak ošetřené, a proto vítáme tuto nabídku pomoci,"
vyzdvihl. Navíc díky tomu obec získá více času na dohledání majitele. „Tři dny budou psi v kotcích policie a my získáme čas to
řešit," vypověděl starosta. Na kolik Domanín tato služba vyjde, se teprve ukáže. „Nebude to paušální částka, ale bude se
odvíjet od jednotlivých zásahů," objasnil Martin Kolík.

Jaroslava Žemličková
(Zdroj: JOUZOVÁ, Petra. Strážníci budou jezdit i do "Ráje". In: Jindřichohradecký deník [online]. February 23, 2015 [vid. 2015-02-25].
Dostupné z: http://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/straznici-budou-jezdit-i-do-raje-20150223.html.)

KULTURA
Milí přátelé a kamarádi,
rádi bychom vás pozvali dne 2.dubna 2015 (čtvrtek) od 16.30 hod. na

VVEELLIIKKO
ON
NO
OČČN
NÍÍ VVÝÝSSTTAAVVU
U
Přijďte se podívat do naší keramické dílny na OÚ, jak šikovní jsou naši malí
umělci a čemu se ve svém volném čase věnují.
Eva Kopetková, Marie Janurová

Pozvánka na tradiční stavění májky a pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se bude stavět pod vedením našich hasičů májka v parčíku u obchodu. Zveme tímto
naše malé i velké čarodějnice na tradiční slet čarodějnic. Sraz všech čarodějnic a čarodějů v převlecích a nejlépe
s koštětem bude v 17 hodin před obecním úřadem. Občerstvení pro děti bude zajištěno!
Lenka Hůdová

Stavění májky
Zveme všechny na stavění májky, které proběhne ve čtvrtek 30. dubna od 17 hod. u obecní hospody.
Ondřej Blažek, SDH Domanín
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