OBECNÍ ÚŘAD DOMANÍN

Domanínský zpravodaj
Srpen 2010 – číslo 68

Informace ze zastupitelstva
Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 20.07.2010 vyjímáme:
• Svou činnost zastupitele ukončil p. Dubský. Na jeho místo nastoupil druhý v kandidátce
hasičů p. Martin Hanta, který podle zákona o obcích složil slib zastupitele
• Zastupitelstvem obce byly projednány nabídky na vybudování místní komunikace u
trafostanice. Osloveny byly tyto firmy: Swietelski, Strabag, Dálniční stavby, Lesostavby
Třeboň, Bohemia Construktiva Třeboň, Vialit Soběslav. Na základě hlasování členů
komise (všech zúčastněných zastupitelů) byla podle navržených kritérií jednoznačně
vybrána firma Swietelsky stavební s. r. o. Pražská 495, 370 04 České Budějovice. V
případě odstoupení následuje další firma dle vyhodnocení v pořadí. Zastupitelstvo obce
pověřilo starostu obce p. Michala podpisem smlouvy s firmou Swietelsky.
• Odstupující zastupitelstvo obce Domanína navrhlo a odhlasovalo pro nové volební
období 2010-2014 zachování dosavadního počtu členů zastupitelstva tj. 9 zastupitelů

Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 24.08.2010 vyjímáme:
• Zastupitelstvo odsouhlasilo akci Vítání občánků – 1. října 2010 od 17.00 hodin, ZO
souhlasí s převodem částky 2 000,- Kč na vkladní knížku každému dítěti, narozenému
v období od 21. 9. 2009 do 30. 9. 2010 s trvalým pobytem v Domaníně.
• Zastupitelstvo posoudilo předběžný rozpočet na akci cyklostezka ke koupališti, cca 1,6
mil. Kč. Částka je bez dotačních titulů neakceptovatelná a proto bude hledat levnější
varianty.
• Byly dořešeny majetkoprávní nedodělky na pozemcích nově vybudované. místní
komunikace u trafostanice mj. byla projednána Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy- část pozemku PK 1195 o výměře 48 m2 v k.ú. Domanín nezbytná pro otáčení
vozidel.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Informace z OÚ
Vážení spoluobčané,
Jako dlouholetý občan Domanína, který je členem zastupitelstva obce nepřetržitě od roku
1990 a posledních 16 let starostou obce, si dovolím vás informovat.
Po volbách v roce 2006 se funkčnost a kvalita práce obecního úřadu podstatně zlepšila.
Účelně se hospodařilo s finančními prostředky obce, obecní úřad se modernizoval novou
kancelářskou technikou, včetně Czech Pointu, byly dokončeny práce a schválen územní plán
obce, provedena instalace elektrického pohonu zvonů a bezpečnostní mříže ve vchodu do
kostela Sv. Jiljí, vybudována nová kanalizace u vodojemu, kanalizace a vodovod sever a jih,
byla opravena střecha a zrestaurovány nástropní a nástěnné malby v kapli Sv. Václava. Proběhla
generální oprava vodojemu, výměna čerpadel včetně dávkování chlornanu v úpravně vody a pro
zajištění dodávky vody při výpadku elektrické energie byl nainstalován diesel – agregát. Byly
nainstalovány panely na měření rychlosti, rozšířeno veřejného osvětlení u hrobky a ke hřbitovu.
Byly vykoupeny pozemky na sportovní areál, pořídilo se CD s Domanínskou polkou, obec
získala obecní znak a vlajku, která byla posvěcena. Mimo to se provádí běžná údržba veřejné
zeleně, veřejného osvětlení, zajišťuje se svoz pevného domovního odpadu, sociální služby pro
seniory, zimní údržba komunikací a chodníků. Obec se spolupodílí na krytí neinvestičních
nákladů ve školách a mateřských školách v Třeboni (43 dětí).
Realizuje se zpevnění komunikace od trafa ke kravínu včetně veřejného osvětlení –
chodník bude proveden po výstavbě podezdívek oplocení. Začalo se s terénními úpravami
sportovního areálu.
Připraveny jsou projekty na společnou cyklostezku s chodníkem ke koupališti, zateplení
bytového domu č. p. 92 včetně nástavby. To je rámcový přehled činnosti za poslední období. U
toho všeho byli členové zastupitelstva a účetní a za všechno kladné co pro obec Domanín
udělali, jim patří veřejné poděkování, což tímto činím.
Pro úplnost jak obec hospodařila, dodávám stav financí
k 31. 12. 2006
17 994 061,- Kč
k 31. 8. 2010
20 116 530,- Kč
a přehled největších výdajů:
- kanalizace u vodojemu
374 236,- Kč
- vodovod a kanalizace sever
3 474 852,- Kč
- vodovod a kanalizace jih
1 695 089,- Kč
- veřejné osvětlení Vrchy
664 400,- Kč
- nákup pozemků na sportovní areál
2 396 125,- Kč
- osobní automobil
373 900,- Kč
- panely na měření rychlosti
107 100,- Kč
- generální oprava vodojemu
457 377,- Kč
- autobusové čekárny
416 964,- Kč
- diesel agregát
107 327,- Kč
- neinvestiční příspěvek na ZŠ a MŠ
434 103,- Kč
- poplatek na odběr podzemní vody
190 000,- Kč
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Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obcí
Starosta obce Domanín podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje

1. Volby do Zastupitelstev obcí se uskuteční dne

15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
a
16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Zastupitelstev obcí je:
ve volebním okrsku čís. 1 – zasedací místnost Obecního úřadu v Domaníně pro voliče
bydlících v Domaníně

3. Voliči bude umožněné hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Dne 20. 9. 2010 bude proveden Technickými službami úklid obce (zametání)
- žádáme občany o uklizení aut před svými domy.
Dne 21. 9. 2010 dojde k přerušení dodávky elektrické energie od č.p. 90 směr střed obce, od 10.00 - 12.00 , informace též na webových stránkách obce
Poslední zastupitelstvo v tomto volebním období se koná 5. 10. 2010 od 19.00
na místním obecním úřadě.
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Upozornění občanům:
nové stránky obce www.obec-domanin.cz
a e-mailová adresa info@obec-domanin.cz

Kultura
Svatováclavská pouť
V sobotu 25. 9. 2010 zahájí hasiči budíčkem s kapelou Venkovanka a na úterý 28.
9. od 11 hodin je připravena svatováclavská mše.

Keramické tvoření pro děti i rodiče
Přijďte a vyzkoušejte si práci s keramickou hlínou. Ve čtvrtek 30. 9. 2010
v klubovně na obecním úřadě od 17 hodin s odbornou asistentkou Evou Kopetovou.
S sebou: kus plátna (starý kapesník apod.), váleček nebo něco čím se dá válet, příborový
nůž, štěteček, špejli, případně nějaké šikovné špachtličky. K dispozici je veškerý materiál
a výrobek bude vypálen.
INFO: paní Marie Janurová 602555595

Vítání občánků
V pátek 1. 10. 2010 od 17 hodin proběhne v klubovně obecního úřadu vítání
občánků, kteří se tu narodili za poslední 4 roky.

Černá paní
Na sobotu 2. 10. 2010 se připravuje tradiční putování za Černou paní. Jako každý
rok je sraz u kapličky v 18 hodin.

Rybářské závody
Pro děti a dospělé se chystají rybářské závody na neděli 3.10. 2010 od 8,30 hodin
na zdejším koupališti (rybník Nový). Zájemci se přihlásí předem na telefon 724192167
p. Neumann
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