
                                                                                 OBECNÍ ÚŘAD DOMANÍN 
 

               Domanínský zpravodaj 
                                                                                     
 
                                                                                   Říjen + Prosinec 2010 – číslo 69 a 70 
 
 

 
 Obec Domanín Vám přeje příjemné prožití vánočních 
svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2011. 
 

Informace ze zastupitelstva 
Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 5. 10. 2010 vyjímáme: 

Projednání provedených natěračských a lakýrnických prací v č. p. 101 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uhrazením faktur za provedené natěračské a lakýrnické práce v č. p. 

101 firmou Zdeněk Zegermacher. 
Obec nechala opravit poškozené stěny a okna v uvedených objektech v majetku obce za celkovou 

částku 48 682,- Kč, další nabídka od firmy Kršík byla tentokrát dražší.  
Projednání Dohody o úhradě neinvestičních výdajů na provoz MŠ a ZŠ  
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku o úhradě neinvestičních výdajů na provoz MŠ a 

ZŠ a pověřuje starostu jejím podpisem. 
I v letošním roce obec uhradila Městu Třeboň za provoz školek a Základních škol v Třeboni, kam 

děti z obce chodí částku 434 106,- Kč. 
Projednání žádosti o povolení kanalizační přípojky k parcele p. č. 1109/44  
v k . ú.Domanín 
Zasttupitelstvo obce nesouhlasí s vybudováním kanalizační přípojky k parcele p. č. 1109/44 v k. ú. 

Domanín. 
Obec zamítla připojení na splaškovou kanalizaci na parcelu, které je dle platného územního plánu 

obce vedena jako zemědělský půdní fond, mimo zastavěné i zastavitelné území. Nadstandartně povolila 
připojení na vodovodní řad. 

Projednání žádosti o výjimku ze stavební uzávěry na parcele p. č.  KN 1608/6  
v k. ú. Domanín 
Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na stavbu rodinného domu na 

parcele p. č.  KN 1608/6 v k. ú. Domanín. 
Tak jako v minulosti i tentokrát obec souhlasila s udělením výjimky ze stavební uzávěry v lokalitě 

Vrchy. Záměr stavby je  již zastavěném území. 
 Projednání zprávy finančního výboru č. 2 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva je nedílnou součástí zápisu. 
Kontrolní orgány obce neshledali vážné nedostatky v hospodaření s výjimkou některých dlužníků 

za nájem obecních bytů. K dnešnímu dni byly dluhy uhrazeny. 
 
 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 23. 11. 2010 vyjímáme: 
Projednání zprávy kontrolního výboru č. 4 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a pověřuje p. starostu k odstranění 

zjištěných závad. Zpráva je nedílnou součástí zápisu. 
Kontrolní orgány obce neshledaly nedostatky.  
Projednání zprávy z dílčí kontroly Krajského úřadu JčK, České Budějovice 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z dílčího přezkumu hospodaření Krajským úřadem 

České Budějovice.  
Zastupitelstvo obce ukládá účetní dodržování ČÚS 701 bod 5.2 a 5.4 ČÚS 701 – 704. při účtování 

převodů vlastnictví k nemovitostem. 
Kontrolní orgány Krajského úřadu JčK, neshledaly vážné nedostatky. 
Vyhlášení záměru pronájmu bytu 3 + 1 o celkové výměře 94,83 m2 v bytovém domě 

 č. 92 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru pronájmu bytu 3+1 o celkové výměře 94,83 m2 

v bytovém domě č. 92. Při podpisu nájemní smlouvy bude požadováno složení vratné kauce 60 000,- 
Kč. 

Vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 2, 2 + kk o celkové výměře 72,92 m2 v bytovém domě č. 
101 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 2, 2+kk o celkové výměře 72,92 
m2 v bytovém domě č. 101 za stávajících podmínek. 

Projednání kupní smlouvy o dodávce vody  
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou Čevak na dodávku pitné vody 

na rok 2011 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Tak jako v loňském roce i letos obec navýšila prodej vody do Branné a to na 19,80 Kč bez DPH. 
Projednání žádosti o prominutí rekreačního poplatku 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prominutím rekreačního poplatku za 3. čtvrtletí 2010. 
Jako nestandardní by bylo vyhověno prominutí rekreačního poplatku a tak obec jednohlasně 

nesouhlasila.  
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2011. 
Nový finanční výbor společně s vedením obce připravil návrh rozpočtu na rok 2011, který je 

možno shlédnout na úřední desce. 
Okomentoval : Z.Neumann 

 
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2010 vyjímáme: 

Návrh rozpočtu na rok 2011 
ZO souhlasí s navrženým rozpočtem na rok 2011: 
Příjmy ve výši  5 145 140 Kč 
Výdaje ve výši  9 145 140 Kč 
Rozpočet je schodkový ve výši 4 000 000,- Kč, z toho jen zamýšlené investice představují částku 

4 781 000,- Kč. Schodek bude kryt z přebytku minulých let. 
Pronájmy obecních bytů 
Novým nájemcem bytu 3 + 1 v bytovém domě č. p. 92 se od 1. 1. 2011 se stává paní Eliška 

Velserová s podmínkou složení vratné kauce ve výši 60 000,- Kč při podpisu smlouvy. 
Novým nájemcem bytu č. 2, 2 + kk v bytovém domě č. p. 101 se od 1. 1. 2011 se stává paní Jana 

Schmiedová s podmínkou doložení vratné kauce do výše 60 000,- Kč při podpisu smlouvy. 
Síť NN 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu 

uložení sítě NN na pozemku p. č. PK 1628 firmou E.ON Distribuce a. s. 
Finanční příspěvky 
Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 5 000,- Kč pro Oblastní charitu 

Třeboň. 
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Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Lékařské službě první pomoci 
Třeboň ve výši 5 000,- Kč na rok 2011. 

Cena vodného a stočného 
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby cena vody v době plátcovství daně z přidané hodnoty (DPH), tj. 

do konce roku 2010 zůstala na 15,- Kč za m3 s tím, že DPH za listopad a prosinec 2010 zaplatí obec. 
S platností od 1. 1. 2011 se zvyšuje cena vodného na 14,- Kč za m3 a stočného 4,- Kč za m3 včetně 
DPH. Celková cena vodného a stočného od 1. 1. 2011 činí 18,- Kč za m3 včetně DPH. Zvýšení ceny je o 
9%, zbytek představuje daň z přidané hodnoty, kterou obec odvede finančnímu úřadu. Přes toto zvýšení 
ceny obec na provoz vodovodu a kanalizace doplácí částku cca 290 000,- Kč ročně. 

Ostatní 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s upraveným Jednacím řádem zastupitelstva obce Domanín. 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem smlouvy na svoz a likvidace pevného domovního 

odpadu s Technickými službami Třeboň s. r. o. na rok 2011. 

 
Informace z OÚ 

 
Volby Obce Domanín  2010 

Jménem svým i jménem všech zvolených zastupitelů bych chtěl touto cestou poděkovat všem, 
kteří projevili zájem o to, jak bude naše obec vypadat v budoucnu a nebylo jím lhostejné prostředí a 
podmínky ve kterých žijí. Nebylo důležité, jak volí a zda si vybrali všech devět nebo tři zastupitele, 
kterým dali svou důvěru. Bylo důležité k volbám přijít. Za to a důvěru, kterou nám dali, vřele za 
všechny děkuji.  

Pro připomenutí uvedu některé statistické údaje. K volbám přišlo v roce 2006  177 voličů, což 
činilo 70,5 % oprávněných. V roce 2010 přišlo 175 voličů, což bylo 63,4 % oprávněných a ukázalo se, 
že přišli tak tentokrát volit i nově přistěhovaní. Obec Domanín eviduje trvalým pobytem k dnešnímu dni 
372 občanů včetně dětí. Domanínská jistota získala ve volbách 4 mandáty 575 hlasů, Domanín bezpečný 
2 mandáty  295 hlasů, Domanín naše vesnice 2 mandáty 419 hlasů a Domanín za spokojený život 1 
mandát 234 hlasů. Volby proběhly bez sebemenších problémů a tak se nikdo pro neplatnost voleb 
neodvolal. Poděkování patří tak i volební komisi. 

V zastupitelstvu se objevili nové tváře a dle mého pohledu budou určitě pro obec svými názory a 
nápady přínosem. Starostou obce byl zvolen opět pan Pavel Michal, neb patřil opět mezi ty, kteří získali 
nejvíce hlasů. V zastupitelstvu ho při volbě do funkce podpořilo 6 zastupitelů. Na místo místostarosty 
byl zvolen Zdeněk Neumann, který získal podporu zastupitelů všech. Stejně tomu bylo i při volbě do 
kontrolních orgánů , kde předsedkyní  kontrolního výboru se stala Mgr. Petra Hejlová, předsedkyní 
finančního výboru Ing. Lenka Hůdová a předsedou komise životního prostředí opět Ing.Stanislav 
Janeček. 

Věřím, že důvěru všech, kteří volit přišli, nezklameme a uděláme vše proto, abychom naplnili 
sliby, které jsme vám ve volebních programech dali.    
                       Zdeněk Neumann   
 

Milí spoluobčané, 
množství preferenčních hlasů, které jsem od Vás obdržela ve volbách, mě zavazuje Vám vysvětlit, proč 
jsem nakonec podala rezignaci na mandát člena zastupitelstva. Dle volebního zákona je funkce člena 
zastupitelstva neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního 
úřadu - za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti 
příslušné obce. Jelikož jsem zaměstnancem pověřeného obecního úřadu a vykonávám státní správu lesů 
a myslivosti mj. na území obce Domanín, je dle ustanovení § 5 volebního zákona funkce člena 
zastupitelstva neslučitelná s výkonem mého zaměstnání. Pokud bych nepodala rezignaci, zastupitelstvo 
by mě na základě tohoto ustanovení muselo do zákonem stanovené lhůty odvolat, pokud bych v 
zaměstnání nepodala výpověď. Jelikož výpověď podat nehodlám, přišlo mi čestnější odstoupit 
v momentě, kdy jsem se o tomto ustanovení dověděla. Omlouvám se Vám všem, kteří jste mě volili, že 
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jsem si před svou kandidaturou neověřila řádně své možnosti – vůbec mě totiž nenapadl (a dosud 
nenapadá) jediný důvod znamenající střet zájmů nebo jinou neslučitelnost náplně mé práce s výkonem 
funkce člena zastupitelstva. Naopak - chtěla jsem uplatnit některé své obecné i praktické znalosti při 
práci v zastupitelstvu. Nicméně zákony se ctít musí, a kdybych si toto ustanovení nastudovala včas, 
vůbec bych nekandidovala. Moc děkuji za Vaše hlasy a projevenou důvěru. Ještě jednou se omlouvám a 
těším se na shledání při akcích, kde se tradičně střetáváme.  
 

Jitka Janečková 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA V MLADOŠOVICÍCH 
 

„DĚTI A PTÁCI JSOU KVĚTINAMI RÁJE… A TAK SI JICH VAŽME A PŘISTUPUJME K NIM 
S POKOROU, LÁSKOU A OTEVŘENÝM SRDCEM, KDYŽ UŽ MÁME TO ŠTĚSTÍ, ŽE MŮŽEME BÝT 
S NIMI.“ 

Naše mateřská škola v Mladošovicích je jednotřídní, rodinného tipu obklopena přírodou. 
Kapacita MŠ je 30 dětí ve věku od 2 do 7 let.  

Hlavní vzdělávací nabídka je rozšířena o celoroční projekty: LIDOVÉ TRADICE, 
LOGOPEDICKÁ PÉČE, GRAFOMOTORICKÉ DOVEDNOSTI, základy anglického jazyka 
s programem HOOKED ON ENGLISCH, KERAMICKÉ TVOŘENÍ.  

Těšíme se na nové kamarády. Případné zájemce rádi uvítáme a podáme veškeré informace po 
telefonické domluvě na tel.č. 387981171. Termín zápisu bude přibližně v dubnu 2011 - upřesněn cca 1 
měsíc dopředu. 
 

Tradiční rozvoz kaprů proběhne ve středu 22.12.2010 od 13:30 hodin. 
Ve čtvrtek od 17 hodin vás zveme na Zpívání pod rozsvíceným stromem  

  
 V případě zájmu o zasílání SMS v případě výpadku el. Energie, poruše dodávky pitné vody, 
sdělte své tel. Číslo na obecní úřad. 

Kultura 
 

Kroužek keramiky 
Pravidelně každý týden se již několik měsíců setkávají děti z naší obce na keramickém kroužku. 

Pod vedením zkušených a trpělivých instruktorek paní Marie Janurové a Evy Kopetové našly děti 
příjemné chvíle strávené v kroužku zlepšujícím jejich dovednost a představivost. 

Keramický kroužek, na který si najde cestu bezmála 20 dětiček školního i předškolního věku, 
našel zázemí v prostorách obecní klubovny. Jejich roztomilé výrobky potěší rodiče stejně jako je 
samotné.  

A proto koncem tohoto roku, přesněji 21. 12. 2010 v 17.30 hodin, bude vyhlášena porotou z řad 
veřejnosti a vedení obce nejzdařilejší keramická práce s vánoční tématikou, která bude odměněna 
maličkostí. Více než věcný dar však určitě potěší rodiče radost z výrobků svých ratolestí, které budou 
zdobit třeba vánoční stromeček nebo štědrovečerní stůl. 
* Každé nové mladé výtvarníky rádi přivítáme každý čtvrtek od 16.30 hodin!* 

L.Hůdová 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
29.10 2003 přiděleno ev.č. MK ČR E 14831 
vychází 6x ročně 
Redakční rada: J. Hantová, Mgr. P. Hejlová, ing. V. Jirka, S. Koblihová, P. Michal, L. Průcha  
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