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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 29.9.2015  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) vzalo na 

vědomí zprávu finančního výboru č.3, který se 

zabýval zejména kontrolou hospodaření obce, 

účetních dokladů a práce s rozpočtem.  

- ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny č.9. 

Jednotlivé přesuny mezi paragrafy nepřekročily 

částku 18 100,- Kč.  

- ZO schválilo nové pětileté pachtovní smlouvy na 

obecní zemědělské pozemky s dosavadními 

nájemci Statkem Branná, s.r.o., Ing. Jiřím 

Podolákem a Mysliveckým sdružením Pláně, o.s.   

- ZO schválilo Zadání územního plánu Domanín, 

na základě kterého zpracovatel Ing. Smítka 

vyhotoví návrh nového územního plánu. Současně 

ZO schválilo rozšíření zakázky o vypracování 

„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ a 

pověřilo starostu požádat Jihočeský kraj o dotaci 

na pořízení Územního plánu Domanín. 

- ZO souhlasilo s opravou cesty na Brannou v části 

hráze rybníka Prostředního firmou Asfalt OK s.r.o. 

Č. Budějovice za cenu 39 531,- Kč.   

- ZO souhlasilo s udělením výjimky ze stavební 

uzávěry v současně zastavěném území pro stavbu 

rodinného domu na p.č. 1608/16 (Vrchy).  

Ze dne 20.10.2015 

- ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru 

č.4, který se zabýval zejména kontrolou plateb 

rekreačních poplatků a přípravou rozpočtu obce 

na rok 2016.  

- ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny č.10. 

Nejvíce se projevil do změn nákup pozemků pro 

plánovanou úpravu parametrů hlavní křižovatky a 

pohyb peněz mezi vlastními účty obce.  

- ZO souhlasilo s úhradou faktury firmě JIPAMA 

s.r.o. za zpevnění plochy pod kontejnery na 

tříděný odpad u obecního úřadu a za odvoz 

materiálu s úpravou terénu za obecní hospodou. 

Celková cena 33 161,- včetně DPH.  

- Stejně jako v předešlých letech ZO souhlasilo 

s poskytnutím příspěvku 4 000,- Kč na rok 2016 

Českému nadačnímu fondu pro vydru Třeboň. 

Mezi činnosti nadace patří i péče o poraněné a 

handicapované volně žijící živočichy.  

- ZO vzalo na vědomí a nemá připomínky k návrhu 

zadání Změny č.1 územního plánu Třeboň. Změna 

se týká využití pozemků v prostoru 

velkokapacitního vepřínu Gigant.  
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- ZO schválilo Řád veřejného pohřebiště sv. Jiljí a 

uložilo starostovi zajistit vyvěšení Pokynů pro 

návštěvníky hřbitova u jeho vstupu.  

 

- ZO schválilo ceník pronájmu hrobových míst od 

1.11.2015. U nově uzavřených smluv je cena 

jednohrobu 500,- Kč za 10 let, dvojhrobu      

1 000,- Kč za 10 let. 

 

Martin Kolík 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 
 

- V sobotu 17. října proběhl sběr elektrozařízení, velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Podobně jako 

na jaře bylo zcela naplněno 6 kontejnerů. Sběrové dny budou pokračovat i v příštím roce, pravděpodobně 

opět v březnu a říjnu.  

- Firma Agro-LA, s.r.o. z J. Hradce odebrala vzorky půdy z dočasné deponie u hřiště (sáňkovací kopec) a 

provedla jejich rozbor. Půda nepřekračuje v žádném ze sledovaných parametrů limitní hodnoty a je možné ji 

eventuálně využít na různé terénní úpravy. Půda zřejmě nemá potřebné vlastnosti pro rostlinnou výrobu, 

zjištěné hodnoty ovšem teoreticky umožňují aplikaci i na zemědělskou půdu.  

- Zbývající vyřazené knihy z knihovny je možné si zdarma nadále rozebrat. Knihy, o které nebude zájem, 

budou předány k likvidaci. Do knihovny jsou objednané nové tituly, např. Krev na sněhu (J. Nesbo), Cestující 

do Frankfurtu (A. Christie), Láska (I. Obermannová). Knihy z knihovny zapůjčuje po domluvě paní Irena 

Hantová.  

- Připomínáme všem, kteří do dnešního dne ještě neuhradili poplatek za psa, poplatek za svoz domovního 

odpadu, poplatek rekreační a za odběr vody, nechť učiní nejpozději do 15. 11. 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad zve domanínské seniory na přátelské odpolední 

setkání s harmonikou a zpěvem pana Miroslava Kubíčka 

z Borovan.   

Setkání proběhne v pondělí 9. listopadu od 17 hodin 

v obecní Domanínské hospodě vedle obchodu.  

Všichni jsou srdečně zváni! 

SSEETTKKÁÁNNÍÍ  SSEENNIIOORRŮŮ  
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Pronájem hrobů na hřbitově sv. Jiljí 

Od listopadu 2015 se Obec Domanín rozhodla zvýšit pronájmy jednoho hrobového místa z 200,- Kč na  

500,- Kč za 10 let, u dvojhrobu ze 400,- Kč na 1000,-  Kč za 10 let. Zdražení zaznamenají ti, co budou platit a 

uzavírat smlouvu na další desetileté období, stávající smlouvy se nechají doběhnout za dosavadní nájem.   

Výše pronájmu zůstávala stejná po dobu několika desítek let a mezitím se na jiných hřbitovech zvedla 

několikanásobně. Samozřejmě se nemusíme „opičit“ po vzoru jiných měst a obcí, obecní rozpočet nám 

zvýšení pronájmů také nenaplní. Ovšem všechno něco stojí a co je skoro zadarmo, bývá až podezřelé. I po 

zvýšení nájmů bude obec běžné provozování místa posledního odpočinku dotovat ze 70%.   

Martin Kolík 

Kotlíkové dotace 

Na snížení emisí z topných zdrojů rodinných domků bude do roku 2020 uvolněno v České republice 9 mld. Kč. 

Připraveny jsou 3 dotační vlny. V první vlně bude rozděleno v Jihočeském kraji 303 mil. Kč. Jihočeský kraj 

vypíše výzvu pro příjem žádostí fyzických osob na přelomu roku 2015/2016.    

Nový topný zdroj   

automatické kotle na uhlí dotace 70%, max. 105 000 Kč 

automatické kotle na uhlí + pelety dotace 75%, max. 112 500 Kč 

automatické kotle na pelety dotace 80%, max. 120 000 Kč 

zplynovací kotle na dřevo + akumulace dotace 80%, max. 120 000 Kč 

tepelná čerpadla dotace 80%, max. 120 000 Kč 

solární systémy dotace pouze v kombinaci s jiným výše 

uvedeným zdrojem 

Průběžně aktualizovaný Seznam registrovaných výrobků je k dispozici viz.: 

http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1 

Podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním je možno poskytnout pouze 

v rodinných domech, kde: 

- bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické 

náročnosti rodinného domu (potvrzení od energetického specialisty o prověření vhodnosti realizovaného 

„mikro“ energetického opatření bude součástí žádosti o dotaci)  nebo  

- došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění klasifikační třídy energetické náročnosti 

budovy „C“ –  průkaz třídy „C“ bude součástí žádosti o dotaci), nebo  

- je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu 

Nová zelená úsporám.   

http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1
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Způsobilost výdajů bude umožněna zpětně od 15. 7. 2015. 

Administrátorem „kotlíkových dotací“ je oddělení evropské integrace. V průběhu září tohoto roku byly na 

webu Jihočeského kraje spuštěny nové webové stránky pro kotlíkové dotace http://kotlikovedotace.kraj-

jihocesky.cz/ Na těchto stránkách naleznete kontakty na příslušné pracovníky, prezentace ze semináře, 

aktuality  k připravované výzvě zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných 

domech pro konečné uživatele – fyzické osoby v Jihočeském kraji a mnoho dalších informací.  

Zdeněk Švehla,  

zdroj: Jihočeský kraj 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ  

(H)různé věci 

Výstava (H)různé věci, která v současné době 

probíhá v Galerii Hrozen v Českých Budějovicích, 

rozhodně stojí za zmínku, a to hned z několika 

důvodů. Tím hlavním je především to, že se velká 

spousta (h)různých děl zrodila právě u nás 

v Domaníně. Dalším, ne méně důležitým, 

důvodem je, že se zrodila pod rukama našeho 

kamaráda a „místňáka“ Františka Štorma. 

Rozhodně si ho tak dovoluji nazvat, protože na své 

chalupě tráví spoustu času (pokud zrovna netvoří 

v teplých krajinách Indie) a jistě ani vám není jeho 

jméno až tak neznámé.  

František Štorm je uznávaným českým 

grafikem,tvůrcem písma, typografem a 

hudebníkem. Mimo to je také publicista, pedagog, 

gurmán všeho dobrého a pivovarník svého vlastního piva. Jeho práce čítá desítky typů fontů (písma), velké 

množství různých ilustrací a designů, pro které používá rozmanitých druhů technik. Velkou spoustu svého 

času věnuje i hudbě, která je především pro otrlé povahy. Právě příznivci tvrdších hudebních žánrů budou 

jistě znát kapelu Master's Hammer. Ano, i s tímto počinem má František hodně společného. Když jsem 

v úvodní části zmínila, že výstava i dílo má hodně společného s Domanínem , výjimkou není ani hudba. Na 

hudební desce Mantras z roku 2009 totiž najdete i skladbu s názvem Domanín.  

Vernisáž výstavy (H)různé věci proběhla za účasti autora ve čtvrtek 15. října, kde František Štorm všechny 

přítomné seznámil s tím, co z jeho tvorby v Galerii Hrozen uvidí. Na výstavě můžete vidět především design 

hudebních nosičů, ilustrace knih, písmo, zimní kresby, suché jehly, dřevoryty a gravoryty. Právě v zimních 

kresbách bezpochyby Domanín objevíte.   

(H)různé věci Františka Štorma jsou v Galerii Hrozen vystaveny do 6.11.2015 a rozhodně stojí za to si je 

prohlédnout. 

                     Lucie Milfaitová 

http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
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Vysvěcení sošky sv. Václava 

Svatý Václav je patronem moha český měst a vesnic. I nad Domanínem drží 

svou ochrannou ruku právě on. V minulém roce byla jako symbol patronátu 

zhotovena soška sv. Václava, která byla umístěna ve výklenku horní čekárny. 

Bohužel se ale stala soška terčem vandalů a ve výklenku zbylo jen prázdné 

místo. 

Novou sošku sv. Václava udělala paní Eva Kopetová, která je autorkou i sošky 

původní. V rámci poutě, která u nás probíhala o svatováclavském víkendu, 

proběhla také mše svatá v kapličce na návsi. Bohoslužbu sloužil výpomocný 

duchovní z římskokatolické církve v Třeboni. 

Po mši byl duchovní požádán o vysvěcení nové sošky svatého Václava. 

Vysvěcení proběhlo přímo u čekárny, kde bude také soška v nejbližší době 

umístěna. Duchovní požehnal sošce, požehnal všem řidičům, kteří okolo 

patrona projíždí, ať je jejich cesta bezpečná a vždy je dovede do cíle. Lidem, 

kteří v zastávce každý den čekají, ať jsou jejich kroky vedeny tím správným 

směrem. Žehnal také všem obyvatelům Domanína. Po této krátké modlitbě byla soška sv. Václava vysvěcena. 

Nyní jen nezbývá než doufat, že nad námi bude sv. Václav na návsi bdít spousty let. 

Lucie Milfaitová 

KULTURA 

Svatováclavský víkend 

Dne 26. 9. 2015 se konal tradiční 

budíček pořádaný místními členy 

dobrovolných hasičů. Letos již podruhé 

se ho zúčastnili i členky a mladí členové 

sboru. Jak je již zvykem, vyrazilo se 

okolo sedmé hodiny ranní od místní 

hospůdky a obcházel se tradiční okruh 

obce a časti obce Vrchy. Po celém 

okruhu nás doprovázela místní hudební 

skupina Venkovanka, která nám i 

občanům ten budíček velice zpříjemnila. Ochutnali jsme i plno skvělých místních specialit. Počasí nám také 

přálo. Všichni jsme v pořádku došli až do konce i když nás malinko bolely nožky. Ale i tak jsme si to všichni 

moc užili.  

Všem účastněným patří velké díky za tak fajn atmosféru. A už teď se moc těšíme na příští rok. 

 

              Šárka Zajíčková a Bára Mazáková, SDH Domanín 
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13. ročník za námi.. 

Dne 3. 10. 2015 se pod záštitou SDH Domanín uskutečnil tradiční a již 13. ročník Putování za Černou paní. 

Této akce se zúčastnilo přes sto dětí místních i přespolních. Každé z dětí po absolvování určené trasy 

obdrželo balíček, zahřálo se čajem a opekolo i nějaký ten buřtík. Počasí nám také docela přálo, takže vše 

proběhlo, jak mělo.  

Děkujeme moc všem zúčastněným, ale i strašidlům a ostatním, kteří se podíleli na této akci. Už teď se moc 

těšíme na další ročník a na setkání s Vámi.   

SDH Domanín 

 

Svatomartinské hody  

Jihočeská hospůdka Vás zve na druhý ročník Svatomartinských hodů, který se 

uskuteční  v sobotu 7.11.2015 od 11 hodin. Ochutnat můžete Svatomartinské 

menu (rezervace nutná) a také Svatomartinská vína. Od 18 hodin hraje k tanci 

a poslechu Jirka Teska.  

Jihočeská hospůdka 

 

 

Rocková zábava 

Zveme všechny příznivce tohoto hudebního žánru na taneční zábavu v pátek 13.11.2015. Od 20 hodin Vás 

čeká večer plný rocku s kapelami SARAH a Kambodža.  

 

 

 

 

 

 

Jihočeská hospůdka 
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