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Informace z jednání zastupitelstva 
obce 

 
Ze dne 17.1.2012 vyjímáme: 

 

 ZO  odsouhlasilo výměnu oken a 
dveří v bytovém domě č.p. 92. a na 
základě výběrového řízení podle 
předem stanovených kritérií byl 
vybrán ze 7 přihlášených nabídek 
realizátor – firma Jan Filip z Borovan. 
Podmínkou schválení bylo sjednocení 
nájmů ve všech bytových jednotkách, 
pro které budou připraveny podklady 
na příští zastupitelstvo obce. 

 Bylo jednáno o cyklostezce Domanín – 
Třeboň,  jejíž  příprava realizace je 
součástí jednání každého 
zastupitelstva obce Domanína.  
Lavana a.s. zatím stanovila podmínky, 
za kterých je ochotna poskytnout 
pozemky pro cyklostezku, budovanou 
ve shodě s územním plánem, které 
jsou pro ZO nepřijatelné. Jednání dále 
pokračují a je souběžně řešena 
varianta částečného zatrubnění  
levého příkopu směrem do Třeboně  a 
na získaném obecním území 
vybudovat těleso cyklostezky.  

 Bylo odsouhlaseno podání žádosti o 
dotaci z Programu obnovy venkova na 
revitalizaci obecního parku u 
Památníku padlých.  Záměrem 
projektu, vypracovaném paní 
Krejčířovou je provzdušnění a 
odstranění nevhodných dřevin a 
dosazení nových. 

 Bylo schváleno provedení opravy 
fasády kaple sv. Václava  – okopání 
zdí a svedení drenáže, zvednutí 
obrubníků, oklepání omítky do cca 
170 cm a podáním žádosti o dotaci  do 
Programu rozvoje venkova. 

 Bylo odsouhlaseno poskytnutí 
příspěvku na Dětský maškarní 
karneval ve výši  5 000,- Kč. 

 
Ze dne 28.2.2012 vyjímáme: 

 

 ZO souhlasilo s poskytnutím 
příspěvku Lékařské službě první 
pomoci Třeboň ve výši 5 000,- Kč na 
rok 2012. 

 ZO odsouhlasilo  navýšení o 1 Kč/m3 
cenu za vodné a stočné na rok 2012, 
návrh – vodné 15,- Kč/m3   a stočné 5,- 
Kč/m3, celkem na 20,- Kč/m3 včetně 
DPH  z důvodu zvýšení nákladů na 
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provoz vodovodu a kanalizace 
s platností od 1. 1. 2012. 

 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
dodatku smlouvy o dodávce žaluzií 
pouze do bytů v bytovém domě          
č. p. 92 s firmou Jan Filip, Borovany a 
pověřilo starostu jejím podpisem. 
Dojde ke srovnání výše nájemného ve 
zbylých dvou bytech na stejnou částku 
a v řádu dvou let se investovaná 
částka za okna, dveře a žaluzie vrátí 
zpět. Bude provedena kontrola  
využívání nebytových prostor, při 
nesouladu uživatelů byla diskutována 
možnost jejich zpoplatnění.   

 Vzhledem  k  tomu,   že   se  nájemníci 
č. p. 101 se obrátili na obec s žádostí o 
vrácení kauce, zastupitelstvo 

odsouhlasilo nové zásady pro 
nájemníky: 
 kauci  ponížit na trojnásobek 

měsíčního nájmu a zbylou část 
po vyrovnání dluhu  vrátit 
nájemníkům,  

 v případě neplacení – penále ve 
výši 0,05 % za den prodlení, 
přesáhne-li dluh výši tří 
měsíčních nájmů, je pronajímatel 
oprávněn vypovědět nájemní 
smlouvu bez náhrady, 

 platby za nájem realizovat  
v měsíčním předstihu k  20. dni 
v měsíci.  

 
V. Jirka 

                             

 
Příspěvky od občanů obce 
 
Úprava terénu a jeho vyrovnání na budoucím sportovišti 
 
  

 
Jistě jste moji milí 

spoluobčané zaregistrovali 
zvýšený pohyb těžkých 
nákladních vozidel od firmy 
Jipama s.r.o. Hrachoviště směrem 
k bývalé „Hájovně“ a dále na 
budoucí sportoviště. Tato akce 
probíhala po dohodě s vedením 
obce a výše jmenované firmy od 
zhruba 14.1.2012 do 7.2.2012. Bylo 
zde navezeno cca 5 000 m3 
materiálu z meziskládky od 
Hrachovišť (prohlubování zdejších 
rybníků atd.). 
 Taktéž těžký buldozer 
tento materiál rozhrnoval po ploše 
a rovnal terén. Došlo k navýšení terénu zhruba o cca 1 m. 
 Byl jsem ubezpečen vedením obce, že tato akce proběhla bez finanční spoluúčasti 
z obecního rozpočtu (zřejmě se jedná o dokončení akce v obci Hrachoviště a následnou 
likvidaci vytěženého materiálu). 
 Zároveň doufám, že se nám již něco na této investiční akci – myslím sportoviště, 
podaří v letošním roce zrealizovati (alespoň začít nějaké přípravné práce atd.). 

Z. Švehla 
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Daňová přiznání  v březnu 2012 
 

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob je v tomto roce možno podávat až do 
pondělí 2. 4. 2012. Po celý březen lze daňová přiznání odevzdávat na Finančním úřadu 
v Třeboni každý den v běžných úředních hodinách podatelny. V týdnu od 26. 3. 2012 do      
2. 4. 2012 pak budou na všech finančních úřadech prodlouženy úřední hodiny do                     
18:00 hodin a zároveň v tyto dny budou otevřeny pokladny denně od 8:30 do 11:30 hodin  a 
od 12:30  v pondělí, úterý a středu do 15:00, ve čtvrtek a v pátek  do 14:30 hodin.  
 
 Při bezhotovostním placení daní se používá univerzální konstantní symbol 1148, číslo 
bankovního účtu Finančního úřadu v Třeboni pro platbu daně z příjmů fyzických osob je 
721-47625251/0710, variabilní symbol -  rodné číslo, nebo má-li fyzická osoba přiděleno 
daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol  
kmenovou část DIČ (tj. číslo za kódem CZ).  

 Připomínáme, že v loňském roce bylo ukončeno placení prostřednictvím daňové 
složenky a nahradila ji klasická složenka typu A dostupná na všech pobočkách české pošty. 
Tato forma placení není osvobozena od úhrady poštovních poplatků.  

 Pokud poplatník nepodá daňové přiznání (nebo dodatečné daňové přiznání), ačkoliv 
měl tuto povinnost, nebo jej podá po stanovené lhůtě se zpožděním delším než 5 pracovních 
dnů, je povinen uhradit pokutu.  Daňový řád stanoví, že výše pokuty za nepodání daňového 
přiznání nebo dodatečného daňového přiznání, nebo podání po stanovené lhůtě se 
zpožděním delším 5 pracovních dnů, bude činit vždy minimálně 500 Kč, pokud nebude 
částka pokuty vypočtená ze stanovené daně dle procentní sazby (0,05%) a počtu dnů 
prodlení vyšší. Daňový řád také stanoví maximální výši pokuty, která činí 300 000 Kč.  

Současně připomínáme, že daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob (ale i 
k ostatním  daním) je možno podávat nejen písemně, ale také zaslat elektronicky 
prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Tento způsob přináší daňovým 
subjektům řadu výhod, včetně provedení některých formálních kontrol ještě před odesláním 
tiskopisu. Bližší podmínky pro elektronická podání jsou k dispozici na internetových 
stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz  pod odkazy „Daně elektronicky“ a 
„Daňový portál“.  

 Formuláře daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro rok 2011 si lze 
vyzvednout také na Obecním úřadu v Domaníně. 

 
Za Finanční úřad v Třeboni 

Ing. H. Horáčková 
 

 
 

 
Fond ohrožených dětí - Klokánek Jindřichův Hradec, prostřednictvím 

dobrovolníka Matěje Chmela, prosí všechny spoluobčany v Domaníně o darování 
jakéhokoliv oblečení pro děti, umístěné, ne vlastní vinou, v jindřichohradeckém Klokánku. 
Darované oblečení pro děti ve věku 0 – 15 let si ochotně osobně vyzvednu kdekoliv 
v Domaníně. Stačí poslat SMS. Sbírka probíhá do konce března 2012.  

Předem všem dárcům děkuji.  
Matěj Chmel, 728 198 479  

 
 

 

http://cds.mfcr.cz/
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Informace z obecního úřadu 
 

 

Chtěli bychom všechny upozornit 

na probíhají platby za vodné a stočné, psy 

a svoz a likvidaci pevného domovního 

odpadu na rok 2012.  

Dluhy za vodné, psy a odpad se 

vcelku daří vymáhat, až na dvě rodiny 

z bytového domu č.p. 96, které dluží  

19 670,-Kč. 

Dále obec eviduje nezaplacený 

poplatek tří vlastníků pozemků za 

zhodnocení stavebního pozemku možností 

připojení na obcí vybudovanou kanalizaci. 

 

Upozorňujeme tímto všechny 

dlužníky, že po 15. 3. 2012 budou 

všechny evidované dluhy předány 

právníkovi k vymáhání. 

 

Od 27. 2. 2012 probíhá výměna 

oken a dveří v bytovém domě č. p. 92. 

Výměnu provádí firma Jan Filip, Okna 

Borovany. Uzavřená smlouva předpokládá 

výdaj cca 345 000,- Kč. 

Co se týká cyklostezky Domanín – 

Třeboň – firma WAY projekt připravuje 

projektovou dokumentaci. Situaci 

komplikuje a do budoucna prodražuje  

nesouhlasné stanovisko několika vlastníků 

okolních pozemků. V těchto místech bude 

cyklostezka svedena k silnici II 155 a 

přilehlý příkop bude muset být zatrubněn, 

což představuje zvýšení nákladů  

minimálně o 3 000,- Kč/běžný metr. 

Připravuje se žádost o dotaci na 

odvodnění a opravu fasády na kapli Sv. 

Václava 

V souvislosti s růstem nákladů na 

provoz a údržbu vodovodu a kanalizace se 

pro rok 2012 zvyšuje cena na 20,- Kč/m
3
 

(15,- Kč vodné, 5,- Kč stočné) včetně daně 

z přidané hodnoty. 
I. Hantová

 
 
 
 
 

 PODĚKOVÁNÍ:  
 

Velký dík patří panu Františku Mlčákovi za udržení provozu vodovodu v letošních arktických 
mrazech. 

 
Poděkování patří i soukromým firmám Petr Rozboud a Ing. Zbudil za prohrnování sněhu. 

 
V neposlední řadě patří poděkování houfu žen okolo paní Jany Hantové, Ing. Jitky Janečkové,  

Mgr. Petry Hejlové za organizaci dětského maškarního karnevalu. 
 

Obecní úřad Domanín 
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Vážení spoluobčané, jako každý rok, tak ji letos proběhne 

v pátek dne 16. 3. 2012 od 16.30 hodin brigáda na úklid 

obecních parčíků. Přijďte všichni, kteří máte chuť a kterým není 

lhostejné, jak naše obec vypadá.  
 

 
 
 

 
Víte, že… 
 
Ohlédnutí trochu do minulosti – 2. pokračování 
 
Ještě jedenkrát bych se chtěl s Vámi poděliti o zajímavé informace o minulosti naší obce, 
které jsem získal z druhé zajímavé knihy… 
 
DOMANÍN 
452 m n.m., 1 242 ha, nyní obec; 1840 – 41 domů, 334 obyvatel; 1930 – 70 domů, 367 obyvatel; 
samoty – U Brejchy, U hrobky, U Lenců, U svatého Jiljí, Vrchy. 
  

První zmínka o vesnici pochází z roku 1367, ves je však staršího původu. Název 
pochází nejspíše od osobního jména Doman. Ve výše zmíněném roce prodal rytíř Frank ze 
Zalin (Franco de Zelynie) dvůr se vsí bratřím Rožmberkům. V roce 1376 přikázali, aby byl 
zvýšen počet mnichů v novém třeboňském klášteře a k jejich vydržování určili vesnice 
Dunajovice, Domanín, díly ve Dvorci, Hrachovišti a Opatovicích a jisté další dědiny. 
V držení Domanína se následně připomínají Jan Podlavička z Domanína a Lhoty, potom Petr 
z Miletína. V pozdějších letech ovšem držel Domanín jednoznačně třeboňský klášter, až do 
doby, kdy ho v roce 1566 zrušil Vilém z Rožmberka. Za třicetileté války ves značně utrpěla 
průtahy vojsk, všech 22 usedlostí zůstalo pustých. Domanín přešel opět pod klášter. Po 

 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 

Upozorňujeme, že počínaje středou 
7. 3. 2012 nebudou vyvezeny 
neoznačené nádoby na odpad 
samolepkou rokem 2012. 
 

 
 
Na četné dotazy občanů obecní úřad 
sděluje, že všechna zasedání 
zastupitelstva obce jsou ze zákona 
veřejná. Den, místo, hodina a program 
je sedm dní předem zveřejněn na 
úřední desce a elektronické desce obce 
(www.obec-domanin.cz). 
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zrušení řádu a jeho kláštera přešel Domanín definitivně koncem 18. století k třeboňskému 
panství. 
 Zdejší škola vznikla v roce 1867, ale již řadu let předtím se vyučovalo v jednom 
domku koupeném obcí. V roce 1896 
tady byl založen sbor dobrovolných 
hasičů. Z Domanína pocházeli předkové 
pozdějšího levicového brazilského 
prezidenta Juscelina Kubitscheka de 
Oliveira. Úřad prezidenta vykonával 
v letech 1956 – 1961 a založil 
ultramoderní brazilské hlavní město 
Brasília, ležící v centru rozlehlé 
jihoamerické země. Živnosti (1939) – 
hostince Marie Dušková, Roza 
Šimánková, kovář Jan Vondrák, krejčí 
Josef Leština, obchod smíšeným zbožím 
František Trnka, trafika Marie Lerchová, 
velkostatkář František Šíp. 
 Na domanínském katastru stojí 
kostel svatého Jiljí, zmiňovaný poprvé 
roku 1515. V roce 1574 byl rozšířen a 
roku 1776 přibyla věž. V letech 1784 – 
1876 sloužil kostel zároveň jako hrobka 
členů knížecí rodiny Schwarzenbergů. 
Během bouřlivého roku 1848 odtud 
někdo ukradl stříbrné zvony. Později 
nahradila starý kostel svatého Jiljí 
novogotická knížecí hrobka, jejíž 
osmiboká kaple byla zasvěcena Božímu Vykupiteli. Byla vybudována v letech 1875 – 1877 
podle plánů architektů J. Schmidta a D. Deworetzkého. Nejcennější z vybavení je Třippelův 
mramorový sarkofág z roku 1793. Z pochovaných příslušníků nejbohatší české šlechtické 
rodiny můžeme uvést například knížete Jana († 1789), kněžnu Paulinu, nadanou malířku, 
která uhořela a plese v Paříži († 1810), knížete Josefa († 1852), knížete Felixe, rakouského 
ministerského předsedu († 1852), knížete Jana Adolfa II., rakouského diplomata († 1888) a 
další. Celkem zde odpočívá přes dvě desítky Schwarzenbergů. 
 Domanínská návesní kaple byla vystavěna ve dvacátých letech 20. století podle vzoru 
řecko-katolické kaple na území Podkarpatí. Stavbu zaplatilo československé ministerstvo 
školství a národní osvěty jako náhradu za zdejší cenný gotický obraz Kladení Krista do 
hrobu ze 14. století. Domanínská obec drahocennou památku raději věnovala státu, 
poněvadž se obávala možného odcizení. Jeho kopie zdobí oltář moderní domanínské kaple. 
 Nedaleký Opatovický rybník (160 ha) vybudoval třeboňský fišmistr Josef Štěpánek 
Netolický a roku 1574 ho upravil regent Jakub Krčín z Jelčan. Na hrázi rostou duby staré 200 
– 300 let, podél hráze probíhá Zlatá stoka. 
 Dvůr Vrchy (německy Berghof) nebyl panstvím nikdy pronajat a stále byl 
obhospodařován ve vlastní režii. Původně malý dvůr se připomíná roku 1590 ve zprávě 
hejtmana Václava Špulíře z Jiter. Rozšíření se dočkal za Viléma z Rožmberka, v roce 1681 byl 
vystavěn z kamene a po požáru (1730) zmodernizován. Rovněž byl nazýván Horec a za 
Schwarzenbergů činila jeho výměra 287 hektarů. 
 

Z. Švehla 



Domanínský zpravodaj 
březen - duben 2012, číslo 77 

 

www.domanin.cz  - 7 -   

 
Domanínské zajímavosti 

 
 
Nádrž, kde nejen děti mohly pár týdnů bruslit 
nám pomalu, ale jistě rozmrzá… 

 
 
 
 

 
 
Určitě jste si všimli, že před místním obchodem 
byly vykáceny stromy. Pan Janeček zde 
v nejbližší době provede novou keřovou 
výsadbu.  

 
 
 
 

 
 
Najdou se i tací, kteří si zkracují cestu přes 
parčík… Proto zde budou namontovány 
zábrany. 
 
 
 
 
 

 
Nejednu zahradu v naší obci trápí krtkové. Má 
někdo zaručený recept, jak je vyhnat? 
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Příjezd od Třeboně do naší obce není zrovna 
příliš vzhledný. Což je velká škoda. Bohužel 
tento pozemek není ve vlastnictví obce. 
 
 
 
 
 

 
L. Hůdová 

 
Kultura a sport 
 
Dětský karneval 
 

Jako každý rok se v Jihočeské hospůdce konal dětský karneval, kterého se zúčastnilo 
více než 50 dětí nejen z Domanína. Děti si užily nejen tanec, ale také tradiční soutěže a 
bohatou tombolu. Věřím, že se akce líbila nejen dětem, ale i rodičům a příští rok opět 
přijdou. 

Ráda bych znovu poděkovala všem sponzorům, ale i lidem, kteří se na přípravě a 
celkovém průběhu karnevalu podíleli a jejichž práce není tolik vidět. 

         P. Hejlová 
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Zimní Fichtl cup v Domaníně 
 

Také letos se jel v Domaníně zimní závod motocyklů československé výroby do 
obsahu 50 ccm. Tentokrát se v sobotu 4.2.2012 konal jubilejní 10. ročník. Vzhledem k 
superzimním podmínkách přijelo 25 nejodolnějších jezdců z celé republiky. Závod byl 
odstartován ve 13 hodin a závodilo se ve 4 kategoriích – Klasik, Sport, Vořežplech a Tandem.
 Velký dík patří hlavnímu pořadateli panu Vláďovi Šírkovi, který jako vždy perfektně 
připravil závod po stránce technické i organizační. 
 

Výsledky závodu dle kategorií:  
Kategorie Fichtl Klasik: 

1. místo – Bartoš Tomáš (Čejkovice) 

2. místo -  Krebs Radek (Dačice) 

3. místo – Hamberger Adam (Dříteň) 

 

Kategorie Fichtl Vořežplech: 

1. místo – Vondra Pavel (Dolany u 

Čkyně) 

2. místo – Chmel Dominik (Lišov) 

3. místo – Moudrý Miroslav (Záluží u 

Tábora) 

 

 

Kategorie Fichtl Sport: 

1. místo – Lovětínský Jiří (Dačice) 

2. místo – Neuwirth Filip (Dačice) 

3. místo – Pěkný Robert (Čerčany) 

 

 

Kategorie Fichtl Tandem: 

1. místo – Hort Bohuslav + Brožek Jan 

(Dačice) 

2. místo – Krebs Radek + Lovětínský Jiří 

(Dačice) 

3. místo – Šírek Vladimír + Šírek 

Jakub (Domanín) 

 

 
 
 
 
Hasičský ples 
 

V pátek 2.března 2012 se uskutečnil v Jihočeské hospůdce v Domaníně hasičský ples, 
který měl jako každý rok příjemnou atmosféru a bohatou tombolu. K tanci a dobré náladě 
hrála kapela Budvar Quintett, která bude na hasičském plese hrát i v příštím roce. Jak to na 
plesech bývá, byla hlavním lákadlem kromě příjemné hudby i tombola. V roce letošním se 
nám podařilo do tomboly sehnat mnoho hodnotných cen, které zajisté udělaly účastníkům 
plesu radost. Proto patří velké poděkování všem, kteří nějakou cenu do tomboly darovali.  
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Poděkovat musíme i personálu Jihočeské hospůdky, který se postaral o příjemný 
průběh plesu. Doufáme, že vy všichni, kteří jste se  plesu zúčastnily, jste byli spokojení a 
domů jste odcházeli s příjemným pocitem hezky stráveného večera. Budeme se těšit na 
setkání v příštím roce.  

Děkujeme všem. 
 

Za SDH Ondřej Blažek 

 
 

 
 
 
Co se chystá 
 

 
Nejbližší akce, která nás nyní čeká jsou 

čarodějnice. Tak si milé kolegyně začněte 
chystat košťata a sváteční šaty na náš slet.  
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