OBECNÍ ÚŘAD DOMANÍN

Domanínský zpravodaj
Duben 2009 – číslo 60

Informace ze zastupitelstva
Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 10.3.2009 vyjímáme:
• Dr. Kotilová seznámila zastupitele s aktuálním stavem výstavby lázní Lavana –
stav neměnný, je hledán investor. Výsledkem jednání byl souhlas s hledáním
společného řešení při výstavbě cyklostezky Domanín – Třeboň na pozemcích firmy
Lavana a.s. Obec Domanín zadá vypracování studie projektu cyklotrasy DomanínTřeboň.
• Starosta obce seznámil zastupitele s podmínkami a možnostmi zřízení v obci místní
pracoviště Czech Point, což umožňuje vyřizování agendy elektronickou formou. Na
zřízení jsou v současnosti do konce května poskytovány dotace, které zřízení
pracoviště v převážné míře financují. Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr zavést
v obci místní pracoviště Czech Point, podání žádosti o dotaci i podmínky
poskytnutí dotace.
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na opravu střechy a
restaurování nástěnných maleb kaple sv. Václava v obci Domanín.
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zadání projektu na stavbu komunikace od
trafostanice u hájovny k stavbě RD pana Pumpra (parcela p.č. KN 1643 k.ú.
Domanín).
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Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 8.4.2009 vyjímáme:
• Pro uchování provozu obchodu smíšeného zboží v obci Domanín pro rok 2009,
zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyplacení jednorázové dotace provozovateli ve
výši 10 000,- Kč. Dotace bude vyplacena v měsíci červnu 2009 .
• V souladu s rozpočtem bylo zastupitelstvem odsouhlaseno vybavení kanceláře
starosty obce do částky 50 000,- Kč a zakoupení osobního služebního vozidla pro
potřeby zastupitelstva do výše Kč 400 000,-. Původním záměrem bylo zakoupit
vůz Škoda Fabia, ale vzhledem k současným výhodným výprodejním cenám
starších modelů značky Škoda bylo odsouhlaseno zakoupit automobil Škoda
Octavia 1,9 TDI vzhledem k jeho podstatně nižším provozním nákladům a vyšší
bezpečnosti.
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyrobení smaltovaného znaku obce Domanína a
zakoupení vlaječek, tištěných odznáčků a venkovní tištěné vlajky dle nabídky fa
Aleiron v celkové částce do 30 000,- Kč. Zastupitelé neodsouhlasili nákup vyšívané
slavnostní vlajky se znakem obce z důvodu vysoké ceny. Pokud se v obci najdou
zájemci o výrobu této vlajky, nechť se obrátí na starostu obce, který s nimi projedná
technické a obchodní podmínky.
• Pro zvýšení bezpečnosti v obci, vzhledem k houstnoucí dopravě přes Domanín a
zvyšující se rychlosti projíždějících vozidel, zastupitelstvo obce odsouhlasilo
nákup dvou měřících rychlostních panelů dle nabídky fa Bártek v celkové částce
113 000,- Kč. Panely měří a zobrazují rychlost projíždějících vozidel na displeji a
zaznamenávají počet a rychlost projíždějících vozidel, což lze v budoucnosti využít
jako argument pro případné úpravy provozu. Tabule budou umístěny na silnici ve
směru od Mladošovic a Třeboně .
• Byl odsouhlasen pronájem bývalého pohostinství č.p. 101, Domanín jedinému
zájemci, který se na vyhlášení záměru o pronájmu přihlásil – firmě ENKI o.p.s.,
dle stávajících podmínek nájemní smlouvy. Smlouva je na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 6 měsíců bez udání důvodů a platností k 1. 1. 2009.
• Starosta seznámil zastupitele s chybami již schválené vyhlášky č. 1/2009 a podal již
konzultovaný návrh s Krajským úřadem v Č.Budějovicích. Po úpravách, které
vyplynuly z diskuse, zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na
veřejných prostranstvích. Vyhláška je vyvěšena na obecní desce.
Zpracoval Ing.V.Jirka
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Oznámení
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne 21. a 25. 5. 2009 od 7:00 do 19:00 bude přerušena dodávka elektrické energie
v obci Domanín v lokalitě Ostende a Vrchy.
Firma E.ON Česká republika s.r.o. děkuje za pochopení.

Kultura
Rybářské závody
V neděli 31. května nás čeká již 7. ročník Memoriálu Pavla Mejty. Všichni zájemci jsou
zváni od 9:00 hodin na koupaliště za Domanínem.
Dětský den
Jako každý rok připravujeme Dětský den. Přesný datum a ostatní informace
budou vyvěšeny na obvyklých místech.

Příspěvky
Téma poslední doby
Rozvoj obce Domanín je oproti okolním vesnicím nebývalý a tak přišlo
rozhodnutí o uvolnění starosty, neboť nebylo možné do nekonečna tuto práci se stále
větší a větší administrativou suplovat na dálku. Každá rozvíjející se obec se stále
rostoucím počtem obyvatel, má svého uvolněného starostu. Za posledních 5 let se do
Domanína přistěhovalo 49 obyvatel. Pro zajímavost

ke

4.5. 2009 je hlášeno k

trvalému pobytu v obci 359 občanů (173 mužů a 186 žen) „a to je po čarodějnicích“☺.
Prioritou pro rozhodnutí zastupitelů, kteří hlasovali pro uvolnění starosty, bylo
lepší získávání dotačních titulů jak z evropských tak i místních fondů ČR, které se
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všeobecně žádnému neuvolněnému starostovi nedaří .
Za smutné z poslední doby stojí připomenout, že se v Domaníně nenašlo pár
obětavců či nadšenců, kteří by postavili májku, nově postavené čekárny nepřežily
jeden měsíc bez toho, aby někdo nepoškodil malbu, vyvěšené vlajky na obci při
příležitosti 1.máje někdo během první noci odcizil, dle hospodských povídaček někdo
ze vsi zanechal vrak automobilu na parkovišti u křižovatky (řeší Policie ve spolupráci s
obecním úřadem). I přes několikaletý příslib hasičů není doposud spálena černá
skládka směrem na Spolí a stále se zvětšuje, v našich schránkách se objevují opět
Kolíkovy novinky s nepravdivými či záměrně zkreslenými údaji s cílem nejen
poškodit Neumanna s Michalem, ale i jejich rodinné příslušníky. Je na místě, abych
připomenul, že právě Ing. Kolík chtěl již před sedmi lety dělat uvolněného starostu. A
tak přes kritiku a nesouhlas na kancelář či služební auto vážně pochybuji, že by
dodnes úřadoval jako starosta v jednací místnosti obce bez možnosti diskrétního
jednání s občanem obce a jezdil by donedávna za obec v otřískané škodovce z 80 let.
Sám za sebe mohu spočítat na jedné ruce kolikrát jsem si nechal proplatit cestovné za
sedm let mého působení ve funkci místostarosty. Cest je během každého týdne pro
potřeby obce několik, a bylo mi vždy trapné si psát, dvakrát či třikrát v týdnu cestu do
Třeboně a zpět. I poslední služební cestu do Poslanecké sněmovny v Praze jsme
neúčtovali a využili kamaráda, který cestu do Prahy měl. Do nekonečna to přece ale
není možné.
Přes výše uvedené negativa zůstávám optimistou a věřím, že ti co se na věci
dívají s nadhledem a vážností, vidí v rozvoji a fungování obce více positivních věcí,
které jsou mnohem důležitější a podstatnější pro náš další život a společné soužití v
obci.
Z.Neumann
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