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Informace z jednání zastupitelstva 
obce 

 
  Ze dne 25.9.2012 vyjímáme: 

• Zastupitelstvo projednalo Zprávu 
finančního výboru č. 3/2012 a pověřilo  
starostu  obce p. P. Michala jednáním 
s právníkem na vyřešení dlužníků do 
obecní pokladny.  Byla také 
diskutována možnost smluvního řešení 
umořování dluhů prací dlužníků pro 
obec. 

• Obec obdržela neinvestiční dotaci od 
Jihočeského kraje z Programu obnovy 
venkova na akci revitalizace zeleně – 
hlavní park ve výši 84 600,- Kč.  ZO 
odsouhlasilo přijetí neinvestiční dotace 
od Jihočeského kraje - Č. Budějovice 
z Programu obnovy venkova ve výši 
84 600,-Kč na akci „Revitalizace zeleně 
– hlavní park“. 

• Zastupitelstvo  obce odsouhlasilo 
přijetí Obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů č. 1/2012.  
Výsledný poplatek za svoz PDO byl 
stanoven  na 480,- Kč/osobu a rok. 

• Proběhlo  výběrové řízení  na výběr 

zpracovatele Územního  plánu obce 
Domanín – přesně definovaného díla, 
jehož vypracování v nově speci-
fikované digitální formě  je 
požadováno orgány státní správy. 
Základním kritériem byla cena díla. 
Zastupitelstvo obce ve výběrovém 
řízení vybralo nejvýhodnější nabídku 
firmy P - atelier JH s.r.o. Jindřichův 
Hradec a pověřilo starostu dalším 
jednáním s dodavatelem. 

 
 
   Ze dne 23.10.2012 vyjímáme: 

• Byly zahájeny diskuse o řešení 
dopravní situace v obci Domanín. 
V první etapě byla vypracována  studie  
Ing. Kvíderou a Ing. Otepkou na 
chodníky a cyklostezku ve směru 
Třeboň – Mladošovice. Studie se týká 
cyklostezky od křižovatky u Jihočeské 
hospůdky po pravé straně směrem k p. 
Jirouškovi, která by měla být v šíři 3 m, 
čeká se na vyjádření SÚS a Krajského 
úřadu, který se bude podílet na 
spolufinancování, naproti by měl vést 
chodník. Byla diskutována možnost 
zúžení vozovky, neboť je v některých 
místech široká, součástí jednání bylo i 
řešení vjezdů do křižovatek (konkrétně 
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křižovatka u „Srdíčka“) – měla by být 
kolmější z důvodu bezpečnosti, 
podobně by se řešila křižovatka u 
Segečů – oddělilo by se parkoviště a 
vznikla by zelená plocha, která by 
oddělovala chodník od silnice. Také 
proběhlo jednání místním šetření 
s projektanty u ATC Třeboňský ráj.  
Doporučuje se příkop zachovat a za 
ním by vedla stezka s chodníkem. 
Nedošlo by k velkému zásahu do 
stromů, od kiosku k bráně by došlo ke 
kácení asi jen 5 náletových stromů, 
stezka a chodci by byli odděleni 
příkopem od komunikace, pozemky 
jsou památkářů. Cyklostezka je 
zaměřována, projektantům se nelíbí 
parkoviště u hrobky, je chaotické – řeší 
malou úpravu parkoviště. Nájezd 
cyklostezky u p. Šedivého č. p. 62 bude 
kvůli zachování stromů mírně 
posunutý. 

• ZO obdrželo nabídky na revitalizaci 
zeleně v parku u májky – p. Valenta – 
nabídka 58 212,- Kč + DPH, p. 
Sodomka – nabídka 32 856,- Kč včetně 
DPH.  Nejvýhodnější nabídku podal p. 
Sodomka, odstranil by nevhodné 
dřeviny, nasadil stromy a keře, trávník 
by řešil až příští rok. Zastupitelstvo 
odsouhlasilo nabídku firmy p. 
Sodomka, Třeboň a pověřilo starostu 
dalším jednáním. 

• Bylo zadáno vyzvednutí koše z parku 
u památníku padlých, který místní 
vandalové hodili do rybníka. Pro příště 
ZO doporučuje u obecního majetku  

vyvarovat se tvarů, které se dají koulet. 
 
Ze dne 27.11. 2012  vyjímáme: 

• ZO Domanín se dohodlo na návrhu 
rozpočtu na r. 2013: 
- návrh příjmů 5 552 tis. Kč, 
- návrh výdajů 9 682 tis. Kč. 
Návrh rozpočtu bude zveřejněn na 
úřední desce a elektronické úřední 
desce. 

• Byly schváleny obecně závazné 
vyhlášky obce (poplatek za psa, 
rekreační poplatek, užívání veřejného 
prostranství): 
- Obecně závazné vyhláška č. 2/2012. 
o místním poplatku ze psů 
- Obecně závazná vyhláška č. 3/2012. 
o místním poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt 
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2012. 
o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
Věnujte prosím pozornost těmto 
vyhláškám, jsou zveřejněny na úřední 
desce a elektronické úřední desce 

• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo 
následující příspěvky: 
-  na Oblastní charitu Třeboň na r. 2013    
5 000,- Kč, 
-   na mikulášskou nadílku  3 000,- Kč, 
- na činnost keramického kroužku           
3 000,- Kč. 

 
 

V. Jirka 
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Informace z obecního úřadu 
 
 
Za vydatné pomoci finančního výboru byl připraven návrh 
rozpočtu na rok 2013 v tomto znění: 
 
příjmy 5 552 tis. Kč 
výdaje 9 682 tis. Kč, z toho předpokládané investice: 
 
komunikace = 1 900 tis. Kč (cyklostezka u ATC Třeboňský ráj, cyklostezka směrem k p. Jirouškovi, 
rekonstrukce chodníku od autobusové zastávky směrem k Mlčákům, nová cesta v severní části obce) 
sportovní areál = 2 000 tis. Kč 
veřejné osvětlení v jižní části obce = 500 tis. Kč 
rekonstrukce veřejného rozhlasu = 230 tis. Kč 
nový územní plán = 100 tis. Kč 
Celkem 4 730 tis. Kč. Schodek ve výši 4 130 tis. Kč bude kryt z přebytku minulých let. 
 
 
Obci byla přidělena dotace ve výši 521 302,- Kč na opravu lesotechnických meliorací 
z Programu rozvoje venkova ČR. Bylo provedeno odvodnění obecních lesních pozemků 
v lokalitě – u Obecního, Jalovčového, Zadního a u Panenských. Práci provedla firma Jipama. 
 
 

 
 
 
 
VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY: 

 
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se uskuteční volby prezidenta republiky. Volební 

místnost bude otevřena  v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 12. ledna 
2013 od 8.00 do 14.00 hodin. 

Veškeré informace o volbách naleznete na úřední desce  a na elektronické úřední 
desce Obecního úřadu Domanín. 
 

 
 

 
 

I. Hantová

 
O prvním lednovém víkendu bude 
probíhat odečet vody. Tam, kde 
nebude možné odečet provést, prosíme 
vlastníky o nahlášení stav vodoměru 
na email: info@obec-domanin.cz nebo 
tel. 384 723 126, 725 108 828.  
 
Platby za poplatky a za vodu je možné 
posílat přímo na účet obce po domluvě 
s účetní. Č.ú. 202169154/0300 ČSOB. 
 
 

 
Tradiční rozvoz kaprů proběhne 
v sobotu dne 22.12.2012 v dopoledních 
hodinách. 
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Příspěvky od občanů obce  
 

 
 
 

 
SDH Domanín 

 
V sobotu 24.11.2012 se 

uskutečnila hasičská výroční schůze, 
která se konala v Jihočeské hospůdce. 
O činnosti sboru referoval starosta 
dobrovolných hasičů Martin Hanta a 
velitel jednotky Marek Michal.  

Z aktivit  sboru za rok 2012 
vyjímáme: hasičský ples, úklid 
parčíků a hasičské nádrže, odkalení 
hydrantů, stavění máje, organizace 
dětského dne, na Václava budíček 
s pouťovou zábavou, pomoc 
s organizováním Černé paní a závěrem roku s mikulášskou nadílkou. Možná budete i vy 
překvapeni, na kolika akcích se hasiči podílejí.  

Vážení rodiče, 

již 14 let připravujeme různé akce pro domanínské děti. Vzhledem k tomu, že 

naše děti již těmto akcím odrostly, rády bychom proto předaly štafetu dále a našly 

mezi vámi někoho, kdo to po nás převezme. Mikulášská nadílka je naší poslední akcí. 

Karneval již bude v režii někoho jiného. 

V případě zájmu kontaktujte paní Irenu Hantovou na Obecním úřadě. 
       P.Hejlová, J.Hantová, J.Janečková 

 

 
Po krátké těžké nemoci zemřel dne           
30.11.2012 pan Blažej Štícha. Pan 
Štícha byl zvolen starostou 
v prvních svobodných volbách 
v roce 1990 a do roku 1994 úspěšně 
vedl obec Domanín. 
 
Čest jeho památce. 
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Závěrem referoval velitel družstva Jan Paluška o úspěších i neúspěších soutěžního 
družstva, které se skládá z těchto členů: Jan Paluška, Petr Kobliha, Stanislav Honsa, Pavel 
Vítek, Ondřej Soukup, Roman Šimoušek, Martin Hanta, Lukáš Honsa, Roman Tlach, Jiří 
Studený. Tomuto družstvu přejeme hodně úspěchů i v roce příštím.  

Závěrem mi dovolte Vás pozvat na hasičský ples, který se bude konat 15. února 2013 
a jménem domanínských hasičů Vám popřát příjemně strávené vánoční svátky a hodně štěstí 
do Nového roku 2013. 

      Za hasiče Ondřej Blažek 
 
 

 
Silvestr 2012 
 
Již po třetí pořádáme silvestrovské posezení v Jihočeské 
hospůdce. Přijďte se s námi společně rozloučit se starým 
rokem. 
Pro dobrou náladu i k tanci bude opět hrát Aleš Chyba a letos 
také DJ Slunce. Začínáme ve 20 hodin. Vstup zdarma. 

 
D. Chybová 

 
 

 
 
Víte, že… 
 
 

 
 

 

FINANČNÍ ÚŘAD V TŘEBONI UPOZORŇUJE 
 

Z důvodu uzavírání účtů u ČNB a jiných provozních důvodů bude 
 

od  18.12.2012  do  11.1.2013 
    

uzavřena daňová pokladna pro platbu daní v hotovosti. 
 

V tomto období je možné daňovou povinnost uhradit pouze bezhotovostním 
bankovním převodem,  

na pobočkách České pošty pomocí složenky, případně uhradit správní poplatek 
koupí kolkové známky. 

 
Poslední možný termín pro platbu daní v hotovosti v tomto roce je 17. 12. 2012. 

V roce 2013 se daňová pokladna otevře 14. 1. 2013. 
 

Zároveň upozorňujeme, že od 14. 1. 2013 dojde ke změně pokladních hodin  

pro platbu daní v hotovosti takto: 

pondělí a středa:  8:00 - 11:00 hod, 12:00 - 15:00 hod. 
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FINANČNÍ ÚŘAD V TŘEBONI UPOZORŇUJE 
 

Na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě, ve znění pozdějších 
předpisů, kterým se mění organizační struktura daňové správy ČR,  

dochází od 1.1.2013 ke změně čísla bankovního účtu pro platbu daní 
bezhotovostně. 

Čísla účtů vybraných daní pro platbu daní bezhotovostně na Finančním úřadu 
pro Jihočeský kraj od 1. 1. 2013  

Daň z příjmů fyzických osob    721 – 77627231/0710 

Daň z příjmů fyzických osob  

- ze závislé činnosti funkčních požitků 713 – 77627231/0710 
- vybíraná zvláštní sazbou   7720– 77627231/0710 

Daň z příjmů právnických osob   7704– 77627231/0710 

Daň z příjmů právnických osob   

- vybíraná zvláštní sazbou    7712– 77627231/0710 
Daň z přidané hodnoty    705 – 77627231/0710 

Daň silniční      748 – 77627231/0710 

Daň z nemovitostí     7755– 77627231/0710 

Daň z převodu nemovitostí    7763– 77627231/0710 

Daň dědická      7739– 77627231/0710 

Daň darovací      7747– 77627231/0710 

 
Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla 
bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky.  
 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat uvedení správného předčíslí bankovního 
účtu, aby zaslaná platba byla připsána na konkrétní druh daně, a variabilního 
symbolu, kterým je v případě fyzické osoby rodné číslo, a to bez jakýchkoliv 
mezer, pomlček nebo lomítek, v případě právnické osoby IČ, aby se předešlo 
případným sankcím vyplývajícím z pozdní úhrady daně. 
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Kultura a sport 
 
3. ročník vánoční keramické soutěže 
 

Od září probíhá opět každý týden keramický kroužek. 
Děti, ale i dospělí, se schází vždy ve čtvrtek od 16.30 hodin 
v klubovně obecního úřadu. Pod vedením paní Janurové 
a paní Kopetové vyrábí krásné výtvory, se kterými budou již 
třetím rokem soutěžit ve vánoční soutěži.  

Všichni jste tímto zváni na slavnostní vyhlášení této soutěže. Vyhlášení 
„nejkrásnějšího vánočního výtvoru“ proběhne ve čtvrtek 13.12.2012 v 17.00 hod v klubovně 
na Obecním úřadě.  

 
 

 
L. Hůdová 

 
Co se chystá 

 
 
 
Mikulášská nadílka 
 
Srdečně zveme všechny děti na tradiční 
Mikulášskou nadílku. Nadělovat se bude v sobotu 
8.12.2012 u Skoříka (vedle obchodu) od 15 hodin. 

 
Mikuláš, Anděl a čerti 

 
Domanínské ženy cvičí Pilates v Jihočeské hospůdce J  
 
Cvičí se každé pondělí od 19 hodin. Od ledna do března 2013 začíná nový kurz, kdo by 
měl zájem o toto cvičení, přihlaste se na mail: lhudova@rybarstvi.cz   
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P.Hejlová 
 
 
Vážení spoluobčané, rok utekl jako voda, a tak Vám přeji 
příjemné prožití svátku vánočních, hodně zdraví a spokojenosti 
v roce 2013. 

 
Pavel Michal 
starosta obce 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 

 

 
Pozvánka na  

zpívání u vánočního stromu 

 
 

Naše děti Vám zazpívají oblíbené koledy v pátek  
21.12.2012 v 17:00 hod. 
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