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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 9.6.2015   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo navýšení 

pracovníka na údržbu obce nad rámec stávajícího 

počtu zaměstnanců obecního úřadu.  

- ZO schválilo účetní závěrku obce Domanín za rok 

2014. 

- ZO obce přijalo informace o probíhajících jednáních 

na pronájem vodojemu mobilním operátorům na 

další období a pověřilo starostu dalším jednáním a 

přípravou návrhů smluv (dodatků).  

- ZO nesouhlasilo s návrhem smlouvy s firmou 

ČEVAK a.s. o odvádění odpadních vod z lokality 

Vrchy na ČOV v Třeboni a uložilo starostovi provést 

úhradu za odvedené splaškové vody v roce 2014 dle 

ceníku ČEVAK pro daný rok v celkové výši 62 307,- 

Kč.  

- ZO souhlasilo se zřízením věcného břemene 

s firmou E.ON České Budějovice ve věci zřízení 

kabelového vedení NN pro Sportovní areál 

Domanín.  

- ZO souhlasilo s provedením opravy a výmalby 

fasády domu č.p. 101 (přízemní část bývalé školy - 

obchod a hostinec) firmou Disper, spol. s.r.o. za cenu 

29 040,- Kč včetně DPH.  

- ZO schválilo příspěvek na Dětský den pořádaný 

SDH Domanín ve výši 3 000,- Kč.  

- ZO souhlasilo s vyhlášením záměru směny částí 

návesního obecního pozemku p.č. 1803/1 za část 

pozemku st. 42. Výměra bude zpřesněna 

geometrickým plánem a rozdíl výměr bude řešen 

doplatkem.  

Martin Kolík 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 
 

- Žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na komplexní řešení nakládání s  biologicky 

rozložitelným komunálním odpadem s názvem „Kompostování v Domaníně“ byla úspěšná. Celkový rozpočet akce 

je 711 359,- Kč, obec z toho uhradí 71 136,- Kč. V listopadu můžete očekávat zapůjčení domácích kompostérů o 

min. objemu 1 m3, podle velikosti zahrad. Dostane se na všechny, není nutné se již připisovat do pořadníku. 

Kromě toho budou využívány velkoobjemové uzavřené kompostéry pro odpad z  veřejných ploch a k dispozici 

bude též obecní štěpkovač – drtič na větve, v jarních měsících vám pomůžeme s jejich likvidací.   
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ODEČTY VODY 

Ve dnech od 26. 6. 2015 do 28. 6. 2015 byly našimi pracovníky prováděny odečty vody. Upozornění na 

termín odečtů probíhalo obecním rozhlasem. Pokud jste nebyli zastiženi, nahlašte prosím stav vodoměru 

osobně na obecní úřad, mailem info@obec-domanin.cz, popř. na tel. číslo 725 108 828.  

 

- Připomínáme podnikatelům (většina již smlouvu má), že mohou využívat pro odpad podobný komunálnímu 

obecní systém pro nakládání s komunálním odpadem, ovšem jen na základě smlouvy a provedené platby. Není-li 

tomu tak, doplácí na to občané obce stanovenou výší ročního poplatku, ale i podnikatelé, kteří řádně platí.  

- Na rohu budovy obecního úřadu byla zkušebně umístěna na stávající sloup LED lampa veřejného osvětlení, 

která je schopna ušetřit cca 40% el. energie. Lampa byla obci zapůjčena firmou AES Lichttechnik s.r.o. na 1 měsíc. 

Můžete ji porovnat se stávajícími sodíkovými výbojkami.     

 

Uzavírka mezi Domanínem a Mladošovicemi 

V termínu od 22. 6. 2015 do 31. 8. 2015 je mezi obcemi Domanín – Mladošovice plánovaná úplná uzavírka silnice 

II/155 v délce 6,078 km. Frézování bude prováděno po polovinách za řízení provozu odbornými 

pracovníky. Pokládka živičných vrstev bude prováděna za plné uzávěry. Objízdné trasy pro autobusy a vozidla do 

3,5t vedou obcí Kojákovice. Objízdná trasa pro nákladní automobily nad 3,5t je vedena přes Borovany, Ledenice, 

Slavošovice, Libín, Spolí  a Domanín. 

 

Sportovní areál 

V souladu s programem Sdružení nezávislých kandidátů „ Domanínská jistota “, ve kterém jsme Vás při volbách 

oslovili,  jsem pro realizaci stavby bez získaných dotací za  více jak 3,6 milionu korun z obecní pokladny ruku 

nezvedl, a stejně tak jsem nesouhlasil s přesunem 1,5 milionu korun na stavbu hřiště ze stavby plánovaného 

chodníku od bývalého obchodu k Jirouškům.  

Zdeněk Neumann 

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Dětský den 

Dne 31. 5. 2015 se na místním koupališti konal Dětský den, který  se nesl v duchu první pomoci. Zajímavé povídání 

a ukázky různých technik první pomoci si pro děti připravil pan P. Pumpr ze  Zdravotnické záchranné služby 

Třeboň. Děti se mohly seznámit a zároveň si i vyzkoušet, jak se staví krvácení, obvazové techniky u různých 

poranění a dále ošetření a fixace zlomenin. Přednáška byla pro zpestření prokládána různými soutěžemi. Dalším 

překvapením byl pro děti sanitní vůz typu Tatra 613 z roku 1990, se kterým přijel pan M. Liška. Děti se mohly 

touto sanitkou projet, což u nich vzbudilo obrovský zájem. Protože jsme měli krásné počasí, završili jsme celé 

odpoledne opékáním buřtů. 

Děkujeme všem organizátorům, kteří se na celé akci podíleli.  

        Jana Pumprová 

mailto:info@obec-domanin.cz
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Jaroslava Žemličková 

 

 

 

Spojte tečky rovnými čárami od 1 do 44.  
Poznáte pak co je na obrázku? 

 

Ahoj děti,  

blíží se konec školního roku a  předávání vysvědčení. 

Některé z vás se na tento den těší, jiné se ho možná 

trochu obávají. Ale je to jenom vysvědčení a nějaká 

jednička, minimálně z chování, tělocviku nebo výtvarky, 

se na něm najde.  Ale co je důležitější? Další den 

začínají dva měsíce prázdnin! Kde je budete trávit? 

Budete věrní Čechám, nebo vyrazíte za hranice? Čeká 

vás nějaký nevšední zážitek, letní tábor nebo brigáda? A 

jak se těšíte na nové hřiště, které se pro vás v  Domaníně 

staví? Pošlete  nám na  zpravodaj@obec-domanin.cz 

prázdninové fotky, namalujte prázdninový obrázek nebo 

napište pár řádků o tom, co zajímavého jste podnikly.  

Přejeme vám, abyste si ty dva měsíce hezky užily a 

načerpaly nové síly do dalšího školního roku.  

mailto:zpravodaj@obec%1Edomanin.cz
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KULTURA 
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Pytlácké závody 

V sobotu 4. července se uskuteční pátý 

ročník pytláckého turnaje v chytání ryb po 

pytlácku. Jako i v letech minulých se 

turnaj uskuteční na rybníce Horní Cíglerovs-

ký. Turnaj bude odstartován v 10 hodin.  

Všichni pytláci jsou srdečně zváni.  

Ondřej Blažek 

 

Zdeněk Neumann 


