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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 5.5.2015   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na návrh 
výběrové komise souhlasilo s nejvýhodnější 
nabídkou pro realizaci stavby „Víceúčelové hřiště 
Domanín“ firmy Sportovní podlahy Zlín s.r.o. za cenu 
3 617 569,- včetně DPH a pověřilo starostu podpisem 
smlouvy na provedení díla. ZO dále souhlasilo se 
zajištěním finančních prostředků pro realizaci stavby 
a to přesunem 1,5 mil. Kč z položky „pozemní 
komunikace“ do položky „tělovýchovná činnost“ 
v rámci stávajícího rozpočtu obce 2015. 

- ZO souhlasilo se Závěrečným účtem obce za rok 
2014 bez výhrad. Dále vzalo na vědomí Zprávu o 
konečném přezkumu hospodaření obce za rok 2014 
auditorskou kanceláří Auditor Koutník a Partner, 
s.r.o. Č. Budějovice. ZO souhlasilo s uzavřením 
smlouvy s touto auditorskou kanceláří na rok 2015.  

- Provozovatel vodovodů a kanalizací v Třeboni fa 
ČEVAK a.s. vstoupila s obcí v jednání za účelem úprav 
smluvních obchodních podmínek pro odvádění 
a čištění splaškových odpadních vod z Vrchů. ZO 
problematiku projednalo a pověřilo starostu 
jednáním za účelem přípravy návrhu smlouvy.  

Ze dne 19.5.2015 

- ZO obce projednalo připravovanou směnu částí 
pozemků p.č.1803/1 za část pozemku st.42 
a pověřilo starostu dalším jednáním s majitelem 
pozemku st. 42. 

- ZO souhlasilo s vyhlášením záměru koupě pozemků 
vedených v Územním plánu obce Domanín jako 

stavební o minimální ploše 1000 m2 v centrální části 
sídla. Nabídky prodeje vhodných pozemků (možné 
i se stavbou) je možné doručit na Obecní úřad 
v Domaníně, Domanín 33, nejpozději do 23.6.2015 
18,00 hod. Nabídky s uvedením ceny doručte 
v zalepené obálce s označením „Prodej pozemků“. 
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny nabídky. 

- ZO schválilo text Zadání (pracovní verze duben 
2015) nového Územního plánu obce Domanín 
a předalo Zadání pořizovateli územního plánu, který 
zajistí možnost vyjádření dotčených orgánů, 
sousedních obcí, krajského úřadu a další kroky.  

- ZO schválilo převod prostředků z neúročeného 
 účtu vedeného u ČNB na spořící úročený účet 
vedený u Waldviertler Sparkasse ve výši 2,606 mil. 
Kč. 

- Letos je nebývalý zájem o dotace na zateplení, 
solární kolektory, tepelná čerpadla a zplynovací 
kotle. Dosavadních 90 000,- Kč bylo za necelý půlrok 
téměř vyčerpáno, ZO podpořilo posílení finančních 
prostředků o 50 000,- Kč, aby mohlo být vyhověno 
i dalším žadatelům. 

- ZO souhlasilo s uzavřením Dohody o příspěvku na 
úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských 
škol, družin a školní jídelny za rok 2014 s městem 
Třeboň.

Martin Kolík 
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Z OBECNÍHO ÚŘADU 
- S organizační i finanční pomocí Úřadu práce byla zaměstnána na plný úvazek od 1.5. do 31.10. 2015 na údržbu 

obce jedna pracovní síla.  

- Rybářstvím Třeboň a.s. byla opravena cesta k čističce a Panenským rybníkům a dále cesta k Církvičnému rybníku, 

obec se na akci podílela materiálem. 

- Na základě doporučení likvidační komise nabízí obec k prodeji použitou dětskou plastovou skluzavku a 2 

plechové skříně. Fotky jsou zveřejněny na úřední desce, po domluvě možná prohlídka. Cena obálkovou metodou 

(do 14 hodin 10.6. ), prodej nejvyšší nabídce. 

 

VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 

Ještě letos v srpnu se můžeme dočkat zbrusu nového oploceného hřiště s umělým povrchem. Provedeny jsou 

z minulého roku terénní úpravy a drenáže, vybrán je dodavatel stavby a stanoven pevný termín pro dokončení. 

Objekt o celkových rozměrech 24 x 44 m bude možné využívat pro malý fotbal, házenou, nohejbal, volejbal, 

basketbal, florbal, tenis. Výška oplocení bude 4 m, podkladní vrstvy hřiště asfaltové. Vrchní vrstva bude pokládána 

finišerem v minimální tloušťce 11 mm. Jedná se o povrch vodou propustný na bázi PUR/EPDM (granulát lepený 

polyuretanem), zvolena byla barva cihlově červená.  

 

Půdorys hřiště vyprojektovaný Ing. Lukášem Kvíderou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Kolík 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

V obýváku také ne 
Jsem pejskař a téměř denně vyvádím naší Jessinu po cestě K Výhonu na vycházku vybavený několika 

mikroténovými pytlíky. Tato cesta  je nejkratší od nás do lesa. Příjemná procházka, vyznačená zejména 

předchozími pejsky, četnými a nepřehlédnutelnými důkazy, že jejich pánové dbají o správnou výživu svých 

chlupatých mazlíků. Občas, když si procházející nedá pozor, může tyto důkazy zkoumat i v klidu doma. Troufnu si 

tvrdit, že jsme kulturní společnost a k dokonalé kulturnosti nám až zas tolik  neschází. Přesto bych si dovolil 
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navrhnout, abychom kulturnost našeho životního prostředí udržovali tím, že po 

pejscích sebereme, co se sebrat dá (mikrotenový pytlík navlečený na ruku použijeme 

jako ochranou rukavici)  a v témže odneseme nikoliv domů, ale k nejbližšímu 

odpadkovému koši. Zatím budou pytlíky vlastní, časem možná přimějeme obecní úřad, 

aby podobně jako například v Praze nebo v Třeboni, nám  pejskařům  usnadnil tuto 

očistnou činnost instalací speciálních odpadkových košů s pytlíky, jejichž součástí jsou i 

papírové lopatičky pro snadnější manipulaci s odpadovými  produkty našich pejsků. A 

časem se dočkáme, že tyto odpadkové koše budou v každém koutu Domanína.  

Nám i našim mazlíčkům zdar. 

          František Čermák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Májku postavili naši hasiči na první pokus 

V předvečer prvního května se u domanínské obecní 
hospody pod vedením hasičů konalo tradiční stavění 
májky. Malé čarodějky a čarodějové májku krásně 
nazdobili. Pak přišly na řadu zručnost, letité 
zkušenosti a technika, díky kterým se hasičům 
podařilo májku postavit hned napoprvé.  

Po napínavé podívané se u májky peklo prasátko. 
Pro nejmenší byl v areálu Jihočeské hospůdky 
připraven program - soutěže, opékání buřtů a 
dokonce se upalovala čarodějnice.  

Hasičům a všem dalším, kteří se postarali o 
doplňkový program a občerstvení, DĚKUJEME!  

Jaroslava Žemličková 
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Oprava Studánky Jednota 

Kdo z Domanína by nevěděl o studánce, která se nalézá 

na břehu rybníka Děkanec, kde již několik staletí a 

generací vyvěrá kvalitní podzemní voda. Studánka byla 

v jarních měsících kompletně opravena, aby nás svou 

vodou a krásným prostředím mohla těšit i nadále. 

Panem Valešem byla opravena a vyčištěna vnitřní část 

studánky, vně bylo provedeno ojílování a obsyp 

štěrkem. Opravou prošla také stříška umístěná nad 

samotnou studánkou, která se nyní pyšní novými 

šindelovými taškami. Aby byla voda ze studánky stále čerstvá, 

byl odstraněn plastový průsvitný jehlan, který působil jako 

skleník a podporoval růst řasy. Nezbývá než doufat, že 

studánka bude návštěvníky udržována v čistotě a udrží si i svou 

vydatnost. Ta současná je podle odborníků způsobena nižší 

hladinou spodní vody a vliv mohly mít i delší dobu vypuštěné 

rybníky.  

Fotografie z průběhu opravy studánky naleznete na www.facebook.com/ObecDomanin.   

Lucie Milfaitová 

KULTURA 

Setkání domanínských seniorů 

Milým a příjemně stráveným odpolednem bylo pro mnohé 

z nás pondělí 18. května 2015. Od 17 hodin proběhlo totiž 

v obecní hospodě setkání domanínských seniorů. Po 

přivítání a několika slovech pana starosty, byl promítán film 

Domanín a okolí. Film byl natočen k příležitosti sjezdu 

domanínských rodáků, který proběhnul v roce 2001. Všichni 

si tak u filmu zavzpomínali, jak Domanín vlastně ještě 

nedávno vypadal nebo jaká auta se tudy proháněla. 

Setkání se zúčastnilo zhruba 20 seniorů a také zastoupení z vedení obce a obecního úřadu. Pro všechny bylo 

připraveno drobné občerstvení, které během klábosení jistě přišlo k chuti. V hospodě panovala příjemná 

atmosféra a někteří se zdrželi až do večerních hodin. Dle slov pana starosty se stane setkávání seniorů 

pravidelnou kulturní akcí v Domaníně. 

Děkujeme všem, kteří se na tomto příjemném setkání podíleli, a budeme se těšit na další. 

                  Lucie Milfaitová 
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