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Informace z jednání zastupitelstva
obce
Ze dne 26.2.2013 vyjímáme:
•

•

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
zprávu finančního výboru č. 1/2013 a
zabývalo se jeho připomínkou - přijatá
faktura od Technických služeb Třeboň ve
výši 137 000,- Kč na asfaltování. Jedná se
o opakovanou opravu cesty na Brannou,
na kterou bylo zpracováno 33,58 t
obalované směsi, když Rybářství Třeboň
a. s. odmítlo spoluúčast. Zastupitelstvo
vyslovilo souhlas s cenou na opravu
komunikace.
Byla upravena hodnotící kritéria na
poptávky do veřejné soutěže a na jejich
základě byla připravena a vypsána
výběrová řízení na následující investiční
akce:
- Rekonstrukce místní komunikace k Soukupům
- Bezdrátový rozhlas obce Domanín
- Oprava lesní cesty u Obecního rybníka

Ze dne 26.3.2013 vyjímáme:
•

•

Na základě doporučení výběrové komise,
kterou tvořili zastupitelé obce, byly
odsouhlaseny nejvýhodnější nabídky na
vypsaná výběrová řízení a starosta obce p.
Michal byl pověřen uzavřít s vítězi
smlouvy o provedení díla.
Uvádíme název akce, vítěze a cenu díla:
- Rekonstrukce místní komunikace k Soukupům:
Swietelsky
Stavební s. r.o.
Č. Budějovice za cenu 812 269,38 Kč
s DPH.
- Bezdrátový rozhlas obce Domanín: JD
ROZHLASY s. r. o. Vigantice za cenu
207 902,- Kč s DPH.
- Oprava lesní cesty u Obecního rybníka:
JIPAMA s. r. o. Hrachoviště za cenu
537 101,95 Kč s DPH.
Starosta obce p. Michal poděkoval týmu
žen v čele s p. Ing. Hůdovou za
zorganizování
dětského
maškarního
karnevalu
V. Jirka
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Informace z obecního úřadu
Oprava silnice II/155 Třeboň – Domanín
Krajský úřad v současné době vypisuje výběrové řízení na opravy silnic I. a II. třídy v kraji.
Výsledky výběrového řízení budou známy pravděpodobně v červnu. Na předem
avizovanou opravu silnice II/155 v úseku Třeboň – Domanín dojde podle informace odboru
dopravy JčK pravděpodobně po prázdninách. Souhlas s provedením stavby – udržovací
práce vyjádřil i odbor dopravy MěÚ Třeboň. Jedná se o spojovací postřik z emulze, lokální
vyrovnávku, vrstvy pro obnovu a opravu, dosypání krajnic štěrkodrtí a vodící čáru šíře 125
cm. Z podání vyplývá, že při těchto pracích změna nivelity nepřesáhne 6 cm. Součástí stavby
je provedení vodorovného dopravního značení v celém úseku.

POSLEDNÍ VÝZVA:
Žádáme občany, aby dlužné částky za
odběr vody, poplatky ze psů a za svoz
komunálního
odpadu
uhradily
nejpozději do 20. 4. 2013.

Vážení spoluobčané, pokud budete mít chuť a
čas neváhejte a napište nějaký příspěvek do
našeho zpravodaje. Podělte se s ostatními o
vaše názory, zážitky či připomínky. Stane se
tím určitě náš zpravodaj čtivější a zajímavější.

Po tomto datu bude vše předáno
k vymáhání právníkem.

Příspěvky posílejte
domanin.cz

na

mail:

info@obec-

Informace o zvýšené frekvenci nákladních vozidel přes Domanín
Podle informace odboru dopravy MěÚ Třeboň a Policie ČR je důvodem zvýšení frekvence
vozidel v Domaníně uzavírka v Suchdole nad Lužnicí, kde se provádí druhá etapa
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 28. října. Řidiči jistě vzali na vědomí zákazy
vjezdu vozidel těžších 32 t, včetně dodatkové tabulky jediné vozidlo 32 t., tedy i to, že i auto
s přívěsem nesmí být těžší 32 t.

Informace pro rybáře
Zdá se, že se letošní zima konečně vzdala a roztál led na našem koupališti. I
v letošním roce mají sportovní rybáři možnost si v Domaníně zarybařit. Dobrá zpráva pro
všechny rybáře je, že ceny povolenek zůstávají stejné jako v roce 2012. Přesto v Rybářském
řádu pro naše koupaliště najdete některé změny, kterým po zakoupení povolenky věnujte
pozornost a následně se jimi řiďte.
O veškerých akcích a rybářských závodech na koupališti budete průběžně
informováni v našem zpravodaji. V zájmu vlastního bezpečí bychom chtěli nejen rybáře, ale
všechny, kteří na koupaliště vyrazí pěšky či na kole požádat, aby využili stezky, která byla
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za tímto účelem vybudována. To, co si k vodě přinesete si prosím zase vezměte s sebou,
abychom se z tohoto krásného koutku naší obce mohli těšit všichni, nejen ti, kteří dorazí
k vodě jako první.
Cena povolenky k lovu ryb pro rok 2013:
Děti do 15 let :
Denní
Týdenní
Měsíční
Roční

50,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
300,- Kč

Dospělí :
Denní
Týdenní
Měsíční
Roční

100,- Kč
250,- Kč
350,- Kč
500,- Kč

Zakoupení povolenky k lovu je možné na OÚ Domanín v úředních hodinách.
Petrův zdar !

Domanínské zajímavosti

Nemůžeme si dovolit zapomenout na
letošní neprohrnuté chodníky v naší obci.
Pro příští zimu je třeba s tím něco udělat.
Situace, kdy děti a starší občané musí
chodit po silnici, by se neměla opakovat!
(Ilustrační foto)

V květnu se dočká parčík u obchodu
dalších změn – nová výsadba, tráva
apod.
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Naši koledníci opět letos nezklamali. Ačkoli byla
zima a sníh, obešli poctivě všechna domanínská
děvčata a nešetřili žádnouJ To nám určitě všechny
potvrdí…

Velké změny nás čekají před Jihočeskou
hospůdkou. Jak se zdá, bude zde i plot, což
ocení všichni rodiče.
Už se těšíme na letní posezení u piva a vína a
jsme zvědaví, čím nás pan Vladimír Šírek
překvapíJ

Dočkáme se konečně letos výstavby
sportovního areálu?
Prý po všech stížnostech a peripetiích se
v nejbližší době dočkáme územního
rozhodnutí a můžeme se do výstavby
pustit. Jen škoda, že nestihneme tuto
sezónu…

L. Hůdová
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Víte, že…
Placení daně z nemovitostí v roce 2013
Zásadní změnou ve správě daně z nemovitostí od 1.1.2013 došlo ke sloučení daňových
povinností za jednotlivé nemovitosti poplatníka nacházející se na území jednoho kraje do jediné
povinnosti. Úhrada daně bude tedy provedena za všechny nemovitosti poplatníka v kraji jedinou
platbou. Na úhradu daně z nemovitostí zašle Finanční úřad pro Jihočeský kraj před termínem
splatnosti poplatníkům jedinou složenku typu A s alonží, kde bude uvedena výše stanovené daně z
nemovitostí na rok 2013 za všechny nemovitosti poplatníka, nacházející se na území Jihočeského kraje.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti, které se nacházejí v obvodech místní
působnosti dvou nebo více finančních úřadů, obdrží jednu obálku, v níž budou vloženy složenky pro
placení daně za jednotlivé finanční úřady. Na každé složence bude údaj o výši daně za příslušný kraj
a dále název a číslo účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena.
Čísla účtů finančních úřadů, vzniklých od 1.1.2013, se liší od čísel účtů původních finančních úřadů.
Jestliže poplatník nehradí daň složenkou, ale bezhotovostně, musí tuto skutečnost zohlednit.
Na alonži složenky je, podobně jako v předchozích letech, uvedena celková výše daně z
nemovitostí na rok 2013 a počet, výše a termíny splatnosti splátek. Z důvodu probíhajících
organizačních změn Finanční správy ČR však v roce 2013 není na alonži složenky uvedena informace
o stavu daňového účtu poplatníka, tj. o případném přeplatku nebo nedoplatku na dani z nemovitostí.
Novým údajem na alonži složenky je název a adresa spravujícího územního pracoviště
finančního úřadu, kde má poplatník od roku 2013 uložen svůj daňový spis k dani z nemovitostí, a
jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách územních pracovišť budou
složenky distribuovány postupně. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách
neobdrží všichni poplatníci složenky současně. Zaplacení složenkou typu A je na poště zpoplatněno
podle platného poštovního tarifu.
Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, mají povinnost daň z nemovitostí
uhradit do 31. května tohoto roku. Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou
stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do
pondělí 2. září (když 31. srpna je sobota) a do 2. prosince 2013 (když 30. listopadu je sobota), u
ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 2. prosince 2013. Do 31. května lze daň
zaplatit najednou i při vyšší částce jak 5 000 Kč.
Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je bezhotovostní převod na účet finančního úřadu,
který bude uveden na složence či hromadném předpisném seznamu. Hotovostní úhradu daně bude
možné provést na poště prostřednictvím obdržené složenky nebo v rámci pokladních hodin na
územním pracovišti finančního úřadu. Zde se však vzhledem ke kapacitním možnostem pokladen
a množství poplatníků mohou tvořit fronty. Předejít jim lze právě úhradou daně bezhotovostním
převodem případně hotovostně na poště.
Upozorňujeme, že od 1.1.2013 došlo ke změně čísla bankovního účtu Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj. Nové číslo bankovního účtu pro bezhotovostní platby daně z nemovitostí je:
7755 – 77627231 / 0710
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat uvedení správného předčíslí bankovního účtu (7755) a
variabilnímu symbolu, kterým je v případě fyzické osoby rodné číslo a v případě právnické osoby
IČ.
Ve dnech od 20. do 31. května 2013 bude pokladna Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
Územního pracoviště v Třeboni otevřena každý pracovní den od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00
hod.
Ing. Hana Jandová
ředitelka územního pracoviště v Třeboni
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
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Kultura a sport
Maškarní karneval
V sobotu 2. března 2013 se konal za podpory Obecního úřadu
v Domaníně maškarní karneval. Celá akce, konaná v Jihočeské
hospůdce, se setkala s velkým nadšením zejména místních školáků
i předškoláků. Jelikož letošní karneval byl pojat zejména pro místní
rodiny s dětmi, pro podporu a dobrou náladu se i rodiče oblékli do masek. Některé z masek
byli opravdu povedené a i sami známí měli problém na první pohled určit pravou tvář. Na
akci nechyběli čertice, pistolníci, indiáni, kovbojové, princezny a jiné převleky, které se
nápaditostí a věrohodností rok od roku vylepšují. Organizátorky akce - domanínské ženy
odvedly kus práce a jejich odměnou byla radost dětí a pěkně strávené odpoledne. Děkujeme
všem organizátorkám a panu Vladimíru Šírkovi, který ochotně poskytl zázemí pro
uskutečnění akce.
Každá maska si odnesla nemalé dárky a ceny. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nás
podpořili, věnovali dárky a upekli dobroty. Mezi ně patří: manželé Novákovi, Lékárna
BENU a.s. J.Hradec, manželé Blažkovi, Papírnictví Reidlová J. Hradec, pan František Šedivý,
Šupina a Šupinka, paní Marie Janurová, Hotel Myslivna, manželé Košinovi, Lázně Aurora,
paní Milada Nováková, Severka Rudolfov, Santal, Rybářství Třeboň Hld. a.s., Monika
Chlupáčová s rodinou, Pekárna Novosedly, RESI Třeboň s.r.o., paní Marie Michalová,
Aquamont s.r.o. Radim Jiroušek.
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1. ročník Velikonoční keramické soutěže
Vzhledem k velmi úspěšným a oblíbeným vánočním
soutěžím byla vyhlášena letos poprvé také „Velikonoční keramická
soutěž“. Ve čtvrtek 4. dubna jsme se sešli s dětmi v jejich klubovně,
prohlédli si jejich nové výtvory s tématikou velikonoc či jara a porota
z řad veřejnosti vyhodnotila dětské výtvory.
Absolutním vítězem se stala Monika Mlčáková, která si
odnesla sladkou odměnu. Tímto bychom rádi poděkovali paní
Miladě Novákové za darovanou roláduJ
Výherci:
Kategorie dětí do 7 let:
1. místo – Hůdová Bára
2. místo – Mlčáková Kateřina a
Bubnová Leona
3. místo – Hantová Markéta

Kategorie dětí od 8 let:
1. místo – Mlčáková Kateřina
2. místo – Hůda Šimon
3. místo – Prášková Kateřina

Ale nejenom Monika si
odnesla odměnu. Všechny
děti dostaly odměnu za
své
několikaměsíční
snažení...

L. Hůdová
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Co se chystá
Tradiční stavění májky a pálení čarodějnic
V úterý 30.dubna 2013 se bude stavět pod vedením našich hasičů
májka v parčíku u obchodu. Zveme tímto naše malé i velké
čarodějnice na tradiční slet čarodějnic. Sraz všech čarodějnic a
čarodějů v převlecích a nejlépe s koštětem bude v 17 hodin
u Jihočeské hospůdky.
Různé dobroty k pečení na oheň si vezměte
s sebou!

Dětský den

V sobotu 1.června 2013 zveme všechny
domanínské děti na oslavu Dětského dne.
Sraz rodičů s dětmi bude v 15 hodin u
Jihočeské hospůdky. Kromě příjemně
stráveného odpoledne se můžete těšit na
soutěže, jízdu na koni, na opékání buřtů a
možná přijde i kouzelníkJ

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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