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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 12. 4. 2016
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) odložilo
schvalování závěrečného účtu obce Domanín za rok
2015, projednání zprávy z konečného přezkumu
hospodaření za rok 2015 a schválení účetní závěrky
obce Domanín na příští jednání. Kontrolnímu a
finančnímu výboru bylo uloženo ke zprávám doplnit
návrhy opatření.
- ZO schválilo snížení počtu zaměstnanců obecního
úřadu od 1. 5. 2016 ze dvou na jednoho
zaměstnance (k 30. 4. 2016 končí pracovní poměr
pracovnice na údržbu obce).
- ZO schválilo opravu citací neplatných paragrafů ve
směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a doplnění textu, že záměr realizace zakázky
od 50 000,- do 100 000,- Kč bez DPH schvaluje

předem zastupitelstvo obce. Nesouhlasilo s návrhem
na snížení limitu pro pořizování stručného zápisu z
výběru dodavatele z 50 tis. na 30 tis. Kč bez DPH.
- ZO souhlasilo s konáním kynologické akce
výmarských ohařů – všestranné zkoušky psů s
mezinárodní účastí v k.ú. Domanín ve dnech 5. - 7.
8. 2016.
- ZO neschválilo výjimku ze stavební uzávěry pro
stavbu zahradního domku na parc. č. 1608/1.
- ZO schválilo záměr opravy cesty od obchodu
k truhlářství s termínem provedení do 30. 6. 2016.
Asfaltový povrch byl při podzimní opravě vodovodu
značně rozřezán.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Výstavba dětského hřiště: Obec podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na dokončení a
vybavení dětského hřiště (vedle víceúčelového). Podáno bylo celkem 817 žádostí a pouze 235 jich bylo úspěšných
(29 %). Žádost obce Domanín patřila mezi neúspěšné, dotace nám nebyla přidělena. Zastupitelstvo obce se už při
podání žádosti domluvilo, že bez dotace v letošním roce nebude obec dětské hřiště realizovat.
- Provoz víceúčelového hřiště: Počasí letos umožnilo otevřít provoz již v březnu. Hřiště je možné využívat každý
den v provozní době nebo po domluvě se správcem panem Jaroslavem Hanzalem. Provozní řád je umístěn u
vstupu a na webových stránkách obce.
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- Povolenky na rybolov na rybníku Nový: Od 1. 4. 2016 je zahájen prodej povolenek na rok 2016, ceny zůstávají
stejné (ceník a provozní řád je k dispozici na OÚ nebo webových stránkách obce). Správcem rybníka je pan Pavel
Košina mladší.
Sběrový den
Připomínáme, že v sobotu 30. dubna od
8.00 do 13.30 hodin budou na návsi u
telefonní budky přistaveny kontejnery na
velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Oproti předešlým sběrům budeme více
dbát na to, aby se kontejnery neplnily
odpadem, který se svým charakterem a
množstvím
podobá
odpadu
podnikatelskému. Dále bude odmítnuto
např. vodou nasáklé dřevo, které lze
zpracovat doma. Služba je určena pro
trvale bydlící občany obce, popř. občany, kteří platí obci poplatek za rekreační objekt.

SETKÁNÍ SENIORŮ
Obecní úřad zve domanínské seniory na přátelské odpolední
setkání, dobrovolníci si mohou s paní Evou Kopetovou
vyzkoušet malování na keramiku.
Setkání proběhne ve středu 4. května od 17 hodin v obecní
Domanínské hospodě vedle obchodu.
Všichni jsou srdečně zváni!

Máme za sebou více než rok práce
Změna ve vedení obce a nové složení zastupitelstva mohly u některých našich spoluobčanů vzbudit
pochybnosti, zda zvládneme převzít agendu, zajistit běžné fungování a navíc případný rozvoj obce. Po
více jak roce naší práce Vám předkládáme dílčí výsledky k Vašemu posouzení.
- Změna způsobu řízení obce: Zásadní změna proběhla změnou funkce uvolněného starosty na starostu, který
svůj mandát plní jako starosta neuvolněný. Jenom toto opatření přineslo do rozpočtu obce roční úsporu ve
výši cca 230 000 Kč.
- Hospodaření obce: Oproti období 2010 - 2015, kdy byly schvalovány rozpočty s průměrným ročním
schodkem 4 milióny Kč, jsme v roce 2016 již zvolili opatrnější přístup plánování výdajů a vyšší rozpočtovou
kázeň (rozpočet 2016 schválen se schodkem pouze ve výši 0,664 mil. Kč).
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- Kontrolní orgány obce: Reagují bezprostředně na podněty zastupitelů a zaměřují se i na další oblasti, které
dříve kontrolovány nebyly.
- Domanínský zpravodaj: Upustilo se od dvouměsíčního vydávání s barevnými obrázky, poskytovány jsou
aktuálnější informace jednou za měsíc. Celkové roční náklady na tisk se snížily o 20 000,- Kč, tedy na
polovinu. Historicky první schválená redakční pravidla dávají záruku otištění i kritických článků, do kterých
vedení obce nemá možnost zasahovat. Autoři článků si za své názory nesou plnou odpovědnost.
- Setkávání seniorů: Na rozdíl od dětí, pro které rodiče, hasiči a další obětavci připravují během roku řadu
skvělých akcí, se na naše starší spoluobčany pozapomínalo. Toto napravujeme formou pravidelných setkání.
- Práce místních: Do údržby obce se ve větší míře povedlo zapojit místní občany.
- Čistota, údržba návsi: Podle ohlasů má v současné době vysokou úroveň.
- Péče o zeleň: Na řadě míst bylo odstraněno křoví z důvodu následné údržby, ochrany majetku či dopravní
bezpečnosti (vodárna, nad vodovodem a kanalizací, v křižovatkách, v alejích apod.).
- Stoky: Po letech byly vyčištěny protipovodňová stoka, kanalizační odlehčovač do Hůrek a stoka zajišťující
přítok do rybníka Stávek.
- Rybníky: Horní Panenský rybník má kompletně opravenu návodní stranu hráze, rozšířena byla plážička a
srovnán terén na koupališti. Pomohli jsme u Děkance s údržbou veřejně přístupné studánky zařazené do
národního registru studánek.
- Odpadové hospodářství: Nákupem kompostérů jsme splnili zákonné podmínky pro nakládání s bioodpadem
a předešly výdajům za svoz. Systém třídění odpadu jsme rozšířili z jednoho hnízda nádob na čtyři. Obnovili
jsme tradici sběrových dnů s kontejnery na návsi.
- Chodníky: Byly provedeny úpravy dvou chodníků tak, aby vyhovovaly kočárkům, vozíčkářům, dětem na
tříkolkách a daly se v zimě snadněji prohrnovat.
Odkoupili jsme část pozemku na návsi pro zlepšení dopravní situace včetně chodníků na křižovatce TřeboňSpolí-Borovany.
- Vodárenství: Byla opravena kritická místa vodovodu a to výdajem ve výši 702 tis. Kč. Kromě „malé generálky“
vodárny jsme opravili úsek vodovodu nad obecní hospodou (zarostlé litinové potrubí, nefungoval hlavní
uzávěr celé větve a 5 z 11 domovních uzávěrů). Nezvýšili jsme vodné, ale pokud obec vydá prostředky na
vybudování nového vodovodního řadu, požadujeme po majitelích stavebních pozemků finanční spoluúčast ve
výši cca 1/3 nákladů. Považujeme toto za spravedlivé opatření ve vztahu k ostatním občanům obce.
- Hřiště: Převzali jsme staveniště sportovního areálu sice s fotbalovými brankami, ale bez jediného funkčního
hřiště. Do nákupů pozemků a do zemních prací zde bylo proinvestováno do konce roku 2014 více než 5 mil.
Kč. Prakticky jedinou možností, jak navázat na takto vynaložené finanční prostředky, bylo co nejrychleji
postavit kvalitní víceúčelové hřiště. Zřejmě k definitivnímu omezení megazáměru přispěl megavýměr odvodu
za zábor zemědělského půdního fondu ve výši 3, 484 mil. Kč, který jsme měli zaplatit státu ihned na začátku
tohoto volebního období. Na poslední chvíli se povedlo změnit stavební povolení a zůstala pouze plocha pro
víceúčelové hřiště, dětské hřiště, klubovnu a příjezdovou cestu s parkovištěm. Výsledkem je sedminásobně
nižší odvod ve výši 519 800 Kč, z něhož se do obecního rozpočtu na zvelebení životního prostředí vrátilo
155 940 Kč. Současně se podařilo zajistit provoz hřiště s minimálními provozními náklady.
- Zastupitelé: Každý z nich má na výše uvedených výsledcích podíl a tudíž každý z nich dostal před vytištěním
zpravodaje příležitost se pod ně podepsat.

Autor textu : Martin Kolík
Souhlas s textem připojili členové zastupitelstva: Zdeněk Švehla, Ondřej Blažek, Lucie Milfaitová, Hana Chalupová
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