OBECNÍ ÚŘAD DOMANÍN

Domanínský zpravodaj
Únor 2009 – číslo 59

Informace ze zastupitelstva
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 13. 1. 2009 vyjímáme:
• Zastupitelstvo obce Domanína jednalo o zvýšení nájemného v obecních
domech č.p. 88 a č.p. 92 pro rok 2009. Jednomyslně bylo odsouhlaseno
jeho navýšení o 11,2 % v bytech s regulovaným nájemným.
• Zastupitelstvo obce Domanína projednalo stavební úpravy obchodu se
smíšeným zbožím v obci Domaníně a odsouhlasilo jeho vymalování a
také opravu schodiště a vstupu do obchodu položením nové dlažby.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 10. 2. 2009 vyjímáme:
• Proběhlo výběrové řízení na stavbu veřejného osvětlení „ Domanín
Vrchy“. Do soutěže dodaly dokumentaci v požadovaném termínu a
formě a rozsahu 3 ze 4 oslovených firem: ZVŠ – Stavitelství Třeboň
s.r.o., Aleš Černák - Pilařská výroba Lipnice, Jipama s.r.o. Hrachoviště.
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Komisi tvořili všichni členové zastupitelstva obce. Výběr probíhal podle
následujících kritérií: cena – 0,50, termín realizace 0,05, subjektivní
ohodnocení členů komise 0,20, záruka 0,25. V rámci každého z kritérií
bylo stanoveno pořadí nabídek a přiděleny body 1. místo - 1 b., 2. místo
2 b., 3. místo 3 body, které se následně násobily přiděleným
koeficientem. Vítězem výběrového řízení na realizaci stavby „Kabelové
rozvody VO Domanín“ byla hodnotící komisí vybrána firma Jipama
s.r.o. Hrachoviště a starosta obce byl pověřen podepsáním smlouvy na
realizaci stavby.
• Zastupitelstvo obce opakovaně projednalo a schválilo stavební úpravy v
budově obecního úřadu, vyvolané trvalou přítomností starosty na úřadu.
Jedná se o vytvoření kanceláře starosty zmenšením stávající knihovny a
úpravy tělocvičny. Budou zazděna

garážová vrata do tělocvičny a

budou vybourány dveře z prostoru vstupní chodby. Tato úprava přispěje
ke zmenšení tepelných úniků z tělocvičny a také zpřístupní toaletu pro
uživatele tělocvičny. Na stavební úpravy byla předložena firmou Antonín
Buman – Branná cenová nabídka, která byla zastupiteli akceptována a
starosta byl pověřen uzavřením smlouvy na stavební úpravy Obecního
úřadu
• Byl vyhlášen záměr pronájmu plochy vodojemu za účelem poskytování
internetových dat na dobu 5 let. Podrobnosti na Obecním úřadu.
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Zpracoval Ing.V.Jirka

Oznámení
Upozornění pro majitele psů
Vzhledem k množícím se stížnostem, zejména matek dětí, na pobíhání
psů po obci bez dozoru a náhubku, upozorňuji majitele na odpovědnost za
chování psa na veřejném prostranství. Policie ČR je připravena pomoci řešit
tyto problémy na tel. č. 974 244 702 nebo tísňové lince č. 158 se všemi
důsledky pro majitele psa.
Současně bude zastupitelstvu obce předložen návrh obecně závazné
vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na
veřejných prostranstvích.
Dále upozorňuji občany na povinnost úhrady za odebranou vodu, psy
a poplatku za odvoz a likvidaci domovního odpadu. Od 11. 3. 2009 nebude
odvážen odpad z popelnic, na kterých nebude označovací kupón o zaplacení
poplatku.
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Pavel Michal
starosta obce

POZVÁNKA.
na intenzivní víkendový kurz

Vazba a aranžování květin,
ve dnech 28 - 29. 3. a 4 - 5. 4. (dva víkendy), v Plavsku (Stráž nad Nežárkou)
Kurz je určen pro všechny, se zájmem o tvorbu kytic, dekorací, pro
maminky na MD, paní v důchodu,ale i nezaměstnané a studenty. Osvědčení z
kurzu Vám pomůže při hledání zaměstnání v oboru vazba a prodej květin .
Při ukončení kurzu získáte osvědčení(certifikát),v ceně kurzovného je
studijní materiál, pomůcky, učebnice, CD, kytice a dekorace, které si odnesete
domů. Zvýhodněná cena.

Bližší info na www.floristickekurzy.wz.cz
tel.:777 886 662
email.:floristické kurzy @seznam.cz

Kultura
Dětský karneval
Na sobotu 7. 3. 2009 je připraven dětský karneval. Začíná v 15 hodin
v Jihočeské hospůdce. Všechny dětské masky jsou i s rodiči srdečně zvány.
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