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Informace z jednání zastupitelstva 
obce 

 
Ze dne 27.3.2012 vyjímáme: 

 

 ZO odsouhlasilo Závěrečný účet za rok 
2011 bez výhrad a současně vzalo na 
vědomí Zprávu o přezkumu hospodaření 
Krajským úřadem České Budějovice – 
nebyly shledány žádné nedostatky, 

 ZO souhlasilo s žádostí o získání dotace 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
obce, 

 ZO odložilo projednání smlouvy na 
opravu komunikace II/155 (Třeboň – 
Domanín) se Správou a údržbou silnic 
z důvodu nedostatečného právního 
výkladu, 

 ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy na 
zalesnění p. č. 510/4 a 510/3 dle projektu 
Lesy ČR s firmou pana Ing. Stanislava  
Janečka jako nejvýhodnější předloženou 
nabídkou zájemců o realizaci, 

 ZO nesouhlasilo s vyhlášením záměru 
prodeje pozemku PK 274 z důvodu 
přístupu k protipovodňové stoce, 

 ZO souhlasilo s oslovením firem ZVŠ 
stavitelství Třeboň, Bohemia Construktiva 
Graf Třeboň, Jipama Hrachoviště, Zemní 

práce Luboš Mlčák, Hydro-kov Třeboň, 
Lesostavby Třeboň na stavbu „Oprava 
lesotechnických meliorací“, 

 ZO souhlasilo  s oslovením firem Seterm 
Č. Budějovice, Elektrostav Strakonice, 
Stavcent Třeboň, p. Bláha Libín na stavbu 
„Veřejné osvětlení – severní část obce 
Domanín“. 

 
 
Ze dne 17.4.2012 vyjímáme: 

 

 ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy se 
Správou a údržbou silnic Jihočeského 
kraje na opravu komunikace II/155, 

 ZO souhlasilo s pořízením územně 
plánovací dokumentace podle zákona      
č. 191/2008 Sb., kterým se mění zákon      
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řadu (stavební zákon), 

 ZO souhlasilo s uzavřením nájemní 
smlouvy na byt č. 1 v č. p. 101 na dobu 
dvou let s paní Petrou Masopustovou, 

 ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo 
na zhotovení stavby „Veřejné osvětlení – 
severní část obce Domanín“ s firmou 
Elektroinstalace Bláha, Libín, jako 
nejvýhodnější předloženou nabídkou, 
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 ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo 
na zhotovení stavby „Oprava 
lesotechnických meliorací“ s firmou 
Jipama s. r. o. Hrachoviště, jako 
nejvýhodnější předloženou nabídkou, 

 ZO souhlasilo s poskytnutím 
nezúčtovatelného příspěvku na provoz 
obchodu se smíšeným zbožím ve výši 
10 000,- Kč vyplaceným ve dvou 
splátkách, podmíněných  úklidem, 

 ZO souhlasilo s odkoupením pozemku     
p. č. 68 o výměře 745 m2, 

 Na základě požadavku místních 
podnikatelů, odsouhlasilo ZO možnost 
umístění společné reklamní plochy na 
obecním pozemku. 
 

P. Michal 
starosta obce 

                             

 
Příspěvky od občanů obce 
 
 Vzhledem k tomu, že se na obecních pozemcích v různých částích obce ve stále větší 
míře objevují různé reklamní cedule, zajímalo nás za jakých podmínek lze získat smlouvu na 
umístění této reklamy. 
 Dotazem na jednání obecního zastupitelstva jsme se dozvěděli, že podmínky 
nájemních smluv určil pan starosta. Jak sám uvedl, podepsal vše sám za částku  100,- Kč na 
dobu neurčitou. 
 Tato částka vůbec neodpovídá dnešní skutečnosti. Vždyť již před 10 lety byly 
vyrobeny a instalovány tabule obce a každý podnikatel zaplatil za malou reklamní plochu 
částku min. 2 500,- Kč. 
 Myslíme si, že by si všichni podnikatelé platící daně a jiné poplatky (např. ubytovací) 
zasloužili společné reklamní plochy, místo toho, aby byl rozšiřován počet stávajících. Na 
těchto tabulích by mohly být orientační body všech podnikatelů včetně aktivit obce 
(cyklostezka, možnost rybaření apod.). Představu máme takovou, že dojde k odstranění 
tabulí z obecních pozemků a osloví se všichni, kteří mají zájem o tuto prezentaci. Tato věc je 
už na rozumném zvážení členů zastupitelstva. 

Vladimír Šírek 
Domanín 

 

 

 
 
 
 
 

 
Jelikož se naše obec vcelku zdárně rozrůstá, což je určitě dobře, ale zároveň také přibývá domácích 
mazlíčků (myslím hlavně ty čtyřnohé – pejsky), dochází také často k znečišťování veřejných prostor 
a parků jejich „výkaly“. Chápu samozřejmě, že jsou to živí tvorové a mají své denní potřeby jako my 
lidé. 
Ale jistě není nic příjemného, pokud my dospělí či naše děti do této „věci“ ťapneme a neseme si to 
s sebou na botkách. 
Proto bych Vás chtěl požádat o vstřícnost a pokud to jenom trochu jde, o možný úklid po našich 
čtyřnohých kamarádech (sám jsem také majitelem pejska)! 
Děkuji Vám předem. 

Z. Švehla 
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Dne 16.3.2012 od 16.30 hod proběhl 

v naší obci tradiční každoroční úklid parčíků 
na návsi a v dalších přilehlých částech obce. 

Byla vyhrabána stará tráva po zimě, 
listí a různé odpadky, které se objevily po 
roztátí sněhu. Akce se účastnilo cca 30 
spoluobčanů, kteří pomocí jednoduché 
techniky a nářadí naplnili jeden 
velkoobjemový kontejner, který byl následně 
odvezen nákladním autem do Technických 
služeb v Třeboni. Akce byla ukončena v cca 
18.30 hod. 

Poděkování všem občanům, kteří se 
této akce účastnili a přispěli ke zvelebení obce 
a jejího pěkného vzhledu v následujících 
jarních měsících! 

Z. Švehla 

 
 
 
Jak jsem střihal stromky… 
 
 V neděli 11. března jsem se pustil do střihání stromků, podotýkám na své zahradě a 
před svým domem. Asi po hodině této činnosti jsem slezl ze štaflí abych si je podložil. 
Zrovna, když jse se sehnul pro kus prkna, jsem uslyšel hluk a zjistil, že se na mě řítí dva psi. 
V další sekundě se mi první z nich zakousl do stehna, další útok jsem odrazil pomocí 
zahradnických nůžek, které jsem měl naštěstí v ruce. A pak jsem ještě díky synovi, který mi 
přišel na pomoc, s rybářským podběrákem zbaběle zacouval do dvora. Dodnes jsem nepřišel 
na to, čím jsem si zasloužil tolik pozornosti, možná je to odměna za můj celoživotní respekt 
ke psům, kterým se vyhýbám, obcházím je a nehladím.  
 Snad kvůli udržení sousedských vztahů jsem celou záležitost nehlásil na policii, 
přestože jsem se nechal ošetřit u lékaře a několik dní kvůli kousnutí nespal. Ještě dnes rána 
není zcela zahojená a to mi pomohly i nové montérky a spodní prádlo. 
 Trochu mě uklidnilo, že si pejsci vybrali mně a ne nějaké z dětí, které si v tu dobu 
hrály v parku. Tímto bych chtěl požádat všechny majitele, zvláště větších psů, aby si je 
hlídali a zavírali, protože za svého miláčka nikdy nemůžou dát ruku do ohně. Možná,že jste 
se dočetli o napadení devítiletého chlapce rotvajlerem, který po velikonoční koledovačce 
skončil s těžkými zraněními v nemocnici.  
 Po této zkušenosti nahlásím na policii každého volně pobíhajícího psa, kterého 
uvidím. I toho vlastního!  

Pavel Košina 
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Informace z obecního úřadu 
 

 

 
 
 
 
 
 Projektuje se chodník od čekárny 

vpravo ve směru na Mladošovice 
k odbočce k hydroglobusu. 

 Bude se opravovat místní komunikace 
k hydroglobusu. Vzhledem k nejasné 
hranici jsou požádáni vlastníci 
sousedních pozemků o souhlas 
s provedením opravy. 

 Túje u obchodu byly vykáceny a na 
jejich místo budou vysazeny nové 
keře. 

 
 

 Omlouváme se uživatelům internetu 
na výpadky v týdnu od 17. 4. do         
24. 4. 2012, které byly způsobeny 
vypínáním elektrického proudu při  
rekonstrukci elektroinstalace ve 
vodárně. 

 Na konci března byla po dlouhé době 
nalezena a opravena porucha na 
vodovodním řadu mezi vrtem a 
úpravnou vody. Za dobrou práci patří 
poděkování p. Mlčákovi a  akciové 
společnosti Čevak  Třeboň 

 
I. Hantová

 

 

VÝZVA: 
 
Tímto vyzýváme všechny podnikatele v naší obci, kteří mají zájem o společnou realizaci 
reklamní plochy pod vedením obce, aby oznámili na Obecním úřadě tento zájem. Na základě 
počtu všech přihlášených vybere zastupitelstvo obce nejvhodnější formu této reklamní 
plochy.  Samozřejmě po vzájemné dohodě s přihlášenými podnikateli. 
 

 
 
 

 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
Návštěvníky koupaliště rybníku Nový 
upozorňujeme, že pro jejich 
automobilové  miláčky bylo vytvořeno 
dostatečně velké parkoviště, a už by 
nemuseli objíždět zábrany a rušit 
přítomné! 

 

 
 
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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Víte, že… 
 

Finanční úřad v Třeboni informuje: 
  

Zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2012 
 
    Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou nyní ve většině případů zpracovány 
centrálně a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou. Zasílána je 
standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu poplatku podle platného ceníku České 
pošty. Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného 
finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost 
nachází), kterému je příslušná platba určena. 
    V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů 
budou počínaje rokem 2012 složenky rozesílány v jiném pořadí nezávislém na místní 
působnosti finančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách 
neobdrží všichni poplatníci složenky současně jako doposud, ale postupně v období od 
15.dubna do poloviny května. 
   Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny 
poplatníky daně splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke 
stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce. 

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách a to: 
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 

31.srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období 
b) u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího 

období. 
 
 
 

Ve dnech od 14. května do 31.května 2012 bude pokladna FÚ v Třeboni otevřena  
každý pracovní den takto: 

 
pondělí 8:30 - 11:30         12:30 - 15:00 
úterý  8:30 - 11:30   12:30 - 15:00 
středa  8:30 - 11:30   12:30 - 15:00 
čtvrtek  8:30 - 11:30   12:30 - 14:30 
pátek  8:30 - 11:30   12:30 - 14:30 

 
Ing. Hana Jandová 

Domanínské zajímavosti 
 
 
 
Zeď u našeho hřbitova se opravuje… 
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V nejbližší době by mělo dojít také k opravě 
cesty k hydroglobu, která je ve velmi špatném 
stavu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Možná jste si také všimli, že na rozježděném trávníku 
u parčíku byly  nainstalovány pěkné zábrany. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dlouho očekávaný sportovní areál leží ladem. 
Z důvodu stížnosti se pozdrželo stavební 
povolení na výstavbu. Bohužel ani letošní léto si 
děti bezpečně nezahrají fotbal … 

 
 
 
 

 
 
 
Parčíky jsou sice uklizené, ale v nádrži už zase 
plave plno odpadků…  
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Naše domanínské koledníky jsem bohužel letos nestihla vyfotit, tak bych jim alespoň touto 
cestou ráda poděkovala za velikonoční pomlázku. Bolelo to jako vždy, to mi každé 
domanínské děvče určitě potvrdí  

 
L. Hůdová 

Kultura a sport 
 
Rybaření na rybníku Nový – koupaliště 2012 
 

Tak jako v loňském roce, tak i v roce letošním mají všichni příznivci sportovního 
rybaření možnost chytat ryby dle platných pravidel na zdejším koupališti. Ceny povolenek 
zůstaly stejné z předešlých let. Povolenky k lovu ryb je možné zakoupit v úředních hodinách 
na Obecním úřadě, kde zároveň obdržíte pravidla lovu.  

Zakoupit povolenku k lovu ryb dle rozhodnutí zastupitelstva mohou všichni místní 
občané  a návštěvníci penzionů. V loňském roce bylo vydáno 45 povolenek za cenu                 
14 550,- Kč. Část vybraných peněz putuje na údržbu a pořádek v okolí rybníka a zbylá část 
na zarybnění. 

Největšími úlovky v loňském roce byl kapr 77 cm, amur 91 cm a štika 105 cm. Na 
26.5.2012 plánujeme dětské rybářské závody. Závody dospělých  o pohár starosty obce 
proběhne později a termín vám  v předstihu  sdělíme.  
 

 Z.Neumann 

 

 
Co se chystá 
 
 
 
V pondělí 30.4.2012 se bude konat tradiční slet 
čarodějnic. Sraz všech čarodějnic a čarodějů bude           
v 18 hodin u Jihočeské hospůdky, odtud přeletí 
k parčíku u obchodu, kde budou naši hasiči jako 
každý rok stavět májku. Nezapomeňte buřty s sebou.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
P. Hejlová 

 
V červnu čeká naše děti tradiční Dětský den. Přesný termín se včas dozvíte na plakátkách. 
 
 
 

29.10 2003 přiděleno ev.č. MK ČR E 14831 
vychází 6x ročně 
Redakční rada:  Z. Neumann, O. Blažek, Ing. S. Janeček, Ing. V. Jirka CSc., Ing. L. Hůdová, Mgr. P. Hejlová,          
Z. Švehla, P. Košina 
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