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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 12. 9. 2017
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) za účelem získání
pozemku p.č. 1030/11 o výměře 458 m2
v oploceném ochranném pásmu vodovodního vrtu
souhlasilo se zveřejněním záměru směny tohoto
pozemku za část pozemku p.č. 1030/30 v majetku
obce Domanín o výměře 458 m2, přičemž doplatek
vlastníku pozemku p.č. 1030/11 bude činit
35 000,- Kč.
- ZO souhlasilo s koupí pozemků v oploceném
ochranném pásmu vodovodního vrtu p.č. 1030/2
(68 m2), 1030/4 (80 m2), 1030/8 – ¾ podíl ze 116 m2,
1030/9 (1965 m2) a s koupí části pozemku p.č.
868/20 (cca 1080 m2, oplocené ochranné pásmo
rezervního vrtu). Všechny pozemky za cenu
100,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s koupí
pozemků hradí obec Domanín.
- ZO schválilo doplnění Zásad spoluúčasti obce
Domanín na výstavbě technické infrastruktury pro
novou bytovou výstavbu – doplněny byly lokalita
Vrchy – novostavby ve staré chatové osadě a lokalita
Ostende – rezidenční domy, kde se připravuje
doplnění kanalizace.
- ZO schválilo za účelem realizace stavby „Domanín –
optimalizace uličního profilu“ smlouvy o právu
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provést stavbu na p.č. 60/5 a st. 96 a dále smlouvu o
budoucí smlouvě kupní s vlastníky pozemků 60/4,
57/1 a 57/5 – pozemky na budoucí chodník.
- ZO souhlasilo se zveřejněním záměru darovat části
pozemků p.č. 1630/3, 1636/1 a 1810 Jihočeskému
kraji – pozemky pod vozovkou mimo intravilán ve
směru na Spolí, Mladošovice a Kojákovice.
- ZO souhlasilo s přijetím dotací na opravu
hřbitovního kostela sv. Jiljí a na opravu márnice na
základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ze
dne 11. 8. 2017. Dále ZO souhlasilo s vypsáním výzvy
na podání cenových nabídek a s provedením
výběrových řízení na obě akce.
- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku
Oblastní charitě Třeboň na rok 2017 ve výši
6 000,- Kč.
- ZO souhlasilo s provedením opravy cesty ke Světu
na p.č. 1618/3, přičemž náklady na opravu
nepřesáhnou 20 000,- Kč včetně DPH.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou
zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách
obce.

Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Volby se konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota;
hlasování probíhá v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
- Výlov Stávku: Výlov se bude konat v sobotu 4. listopadu od 8 hodin.
- Sběrový den:

V sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 11.00 hodin budou na návsi mezi kapličkou a rybníkem Stávek
přistaveny kontejnery na elektrospotřebiče, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Obec nezajišťuje občanům
přímo ze vsi odvoz ke kontejnerům. Vršským a občanům z lokality Ostende bude zajištěn odvoz, pokud odpad
přistaví před vjezd do svého domu do 10 hodin. Po celou dobu vykládání odpadu do kontejnerů bude obcí
dohlíženo na správnost třídění odpadu. Svozový den není určen pro svoz stavební suti, trávy, větví, běžného
komunálního odpadu odkládaného do popelnic a dále odpadu, který se dá běžně třídit (plasty, papír, sklo). Také
nebude přijímán odpad z podnikání.
Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie, léčiva, chladničky, pneumatiky
apod.
Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce apod.

KULTURA
Domanínské maminky zvou malé i velké děti na

Kdy: neděle 22. října 2017 od 14:30 hodin
Kde: sál obecního úřadu
Program: Výroba předmětů s podzimní tématikou, které si
mohou děti odnést domů. Pomůcky a materiál (kromě dýní)
bude zajištěn. Dýni k vydlabání a ozdobení
možno donést vlastní.
Těšíme se na Vás !

SETKÁNÍ SENIORŮ
Obecní úřad zve domanínské seniory i jejich doprovod na přátelské
odpolední setkání.
Setkání proběhne ve středu 25. října od 17 hodin v obecní
Domanínské hospodě vedle obchodu.
Všichni jsou srdečně zváni!
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