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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 21. 3. 2017
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na doporučení
výběrové komise souhlasilo s výběrem nejvýhodnější
nabídky firmy JIPAMA s.r.o. Hrachoviště na akci
„Úprava místní komunikace Domanín „Ostende“ –
zřízení dvou výhyben“ za cenu 240 328,- Kč včetně
DPH. V případě odstoupení firmy JIPAMA s. r. o.
Hrachoviště bude oslovena k realizaci jako druhá
v pořadí firma Lesostavby Třeboň a. s. s nabídkovou
cenou 264 493,- Kč včetně DPH. K podání cenové
nabídky byly vyzvány celkem 4 firmy.
- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření obce na rok 2017
s Ing. Jiřím Tinkou.
- ZO souhlasilo na základě novely školského zákona
s uzavřením dohody s městem Třeboň o vytvoření
společného školského obvodu spádové školy
„Mateřské školy Sluníčko, Třeboň“ se sídlem
Svobody 1018. Děti mohou rodiče umístit i do jiné
školky, pokud v ní bude volno.
- ZO souhlasilo na základě novely školského zákona
s uzavřením dohody s městem Třeboň o vytvoření
společného školského obvodu spádové školy
„Základní školy Třeboň,“ se sídlem Sokolská 296 (u
pomníku). Děti mohou rodiče umístit i do jiné školy,
pokud v ní bude volno.
- ZO vzalo na vědomí informaci o jednání s Městskou
Vodohospodářskou společností s.r.o. Třeboň
ohledně ceny za předanou odpadní vodu
www.domanin.cz

z kanalizace
v Sádecké.

Domanín

-

Vrchy

do

kanalizace

- ZO vzalo na vědomí stav příprav udržovacích prací
na rybníku Jalovcový a pověřuje starostu
k pokračování akce.
- ZO projednalo a vzalo na vědomí stav příprav oslav
k 650. výročí obce.
- ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na nové
hasičské zásahové vozidlo.
- ZO schválilo v souladu s přílohou č.1 nařízení vlády
č.37/2001 Sb. o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, v platném znění ze dne 28.11.2016,
měsíční
odměny
neuvolněným
členům
zastupitelstva s účinností od 1. 4. 2017 takto:
- starosta
21 717,- Kč
- místostarosta
9 700,- Kč
- předseda výboru + člen ZO
1 487,- Kč
- člen výboru + člen ZO
1 143,- Kč
- člen ZO bez další funkce
511,- Kč
- členům výborů z řad veřejnosti
500,- Kč
(Všechny částky jsou uvedeny v hrubé mzdě.)
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou
zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách
obce.

Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Výlov Makšáku v sobotu 1. dubna: Na 8. hodinu ráno je plánován začátek výlovu dolního návesního rybníka.
Vylovené ryby budou převezeny do rybníka Nového. Po výlovu bude urychleně provedeno vyčištění dna a výměna
dluží tak, aby se mohl rybník opět co nejrychleji napustit.
- Povolenky 2017 na rybník Nový a možnost koupání: Do úplného naplnění rybníka chybí už jen cca 1 metr.
Koupací ani rybářská sezóna není ohrožena. 1. dubna dojde k zarybnění rybami z Makšáku (do Nového se vrací
drobné ryby vylovené v říjnu minulého roku). Dále budou postupně dle našeho požadavku vráceny ryby za
vylovené. V první etapě během dubna počítáme s dovozem 130 ks kapříků o hmotnosti cca 1 kg, 30 ks kaprů o
hmotnosti cca 2 kg, 5 ks menších štik a 10 ks menších amurů.
- Beseda s občany – úprava návsi v Domaníně: Ve čtvrtek 20. dubna od 17 hodin pořádá obecní úřad v obecní
horní hospodě setkání občanů s dopravním inženýrem Tomášem Otepkou z Lužnice. Probrána bude nejen naše
současná situace, problémové okruhy, zeleň, přívalová voda, parkování, průjezdnost, bezpečnost chodců i řidičů,
ale budou na fotkách promítnuty i dobré a špatné příklady z jiných obcí. Pojďme společně připravit podklad pro
návrh citlivých a funkčních úprav našeho nejcennějšího veřejného prostranství.
- Pokácení 8 stromů u autocampu: Počátkem března došlo k pokácení nebezpečných a neperspektivních stromů
na základě posudku dendrologa. Posudek byl zpracován po samovolném pádu statného vyhnilého dubu do
prostoru chatiček autocampu na konci srpna minulého roku.
- Péče o vodárnu: V návaznosti na „vánoční“ opravu přivaděče vody z vrtů, došlo k výměně problematické
koncové části potrubí včetně prostupu do vodárny. Pod vodárnou pak bylo provedeno vyčištění stok, odstranění
náletů, rozebrána a kompletně opravena zarostlá neprůchodná šachta, přes kterou je odváděna technologická
odpadní voda z vodárny dále do Hůreckého rybníka.
- Oprava cesty na Brannou: Také letos po zimě jsme provedli opravu nejproblémovějších částí asfaltové
komunikace na hrázi Prostředního rybníka, které jsou ve vlastnictví obce. Celkový rozsah opravovaných míst
„žehličkovou“ metodou SILKOT byl 103 m2.

Svozový den
V sobotu 8. dubna 2017 od 8.00 do 12.00 hodin budou na návsi u telefonní budky přistaveny kontejnery na
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.

- Štěpkování větví: V pondělí 10. dubna od 15 do 17 hodin mohou předem objednaní zájemci využít obecní
benzínový štěpkovač s obsluhou. Služba je zdarma. Vhodné zejména pro občany, pro něž je odvoz větví Na Vejhon
problematický a pro menší množství větví. Větve je nutné připravit na dobře přístupném místě. Maximální síla
větví je 7 cm. V případě deštivého počasí nebo většího množství zájemců se štěpkování zopakuje o týden později.
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Masopustní karneval si děti užily
V sobotu 18. února proběhl tradiční masopustní karneval v
Jihočeské hospůdce u Šírka, tentokrát v indiánském a
western stylu. Na karneval dorazili nejen indiáni a kovbojové,
ale i malé princezny, čarodějky, Spidermanové a další
povedené masky. Děti si zatancovaly, prošly naučnou
indiánskou stezku, zahrály si na zlatokopy, projely se na koni
prérií či se přetahovaly lanem. Přestávky vyplnil oblíbený
ptačí tanec.
Velké poděkování patří sponzorům uvedeným pod
příspěvkem. Díky nim se karneval skutečně vydařil a věříme, že si ho všichni malí i velcí návštěvníci užili.
Obec Domanín

paní Dana Košinová

Rybářství Třeboň Hld. a.s.

AGRICO s.r.o.

paní Milada Nováková

slečna Petra Šimánková

Babyhill s.r.o., Martin Lívanský

Radim Jiroušek - AQUAMONT
s.r.o.

paní Jana Šimoušková

rodina Bickova
paní Monika Chlupáčová

RODINNÝ HOTEL MYSLIVNA
s.r.o. (Hotel Myslivna Třeboň)

Papírnictví Lenka Tětková
Wegenkittlová

rodina Žemličkova
Zvláštní poděkování patří panu Vladimíru Šírkovi za zapůjčení sálu v Jihočeské hospůdce.
Jaroslava Žemličková

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017 - 2018
Zápisy do prvních tříd proběhnou na obou třeboňských základních školách
ZŠ Sokolská a ZŠ Na Sadech v termínu:
úterý 11. dubna 2017
14.00 – 17.00 hodin
středa 12. dubna 2017
14.00 – 17.00 hodin

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017 - 2018
Zápisy do třeboňských mateřských škol proběhnou v termínu:
MŠ Sluníčko
10. a 11. května 2017 8.00 - 15.00 hodin
3. Mateřská škola Třeboň
3. a 4. května 2017
8.00 - 15.00 hodin

Prodej povolenek pro rok 2017
Prodej povolenek pro letošní sezónu na rybníce Nový je zahájen. Permanentky
mohou na obecním úřadě zakoupit občané Domanína a hosté ubytovaní
v místních penzionech. Ceník zůstává stejný jako v loňském roce. Podmínky
pro lov ryb naleznete na stránkách obce Domanín.

Ceník povolenek k lovu ryb na
rybníku NOVÝ, 2017
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

Lucie Milfaitová
www.domanin.cz
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KULTURA

Sbor dobrovolných hasičů Domanín a domanínské maminky Vás zvou na

TRADIČNÍ STAVĚNÍ MÁJKY
A ZÁBAVNÉ ČARODĚJNÉ HRÁTKY
Datum: neděle 30. dubna 2017
Program:
Od 17:00 stavění a zdobení májky vedle obecní hospody.
Poté následuje přesun před Jihočeskou hospůdku u Šírka, kde
proběhne zábavné odpoledne pro všechny malé čarodějnice a
čaroděje. Těšit se můžete na vaření čarovného lektvaru, upálení
čarodějnice, pečení buřtů a mnoho dalšího.
Čarodějnice i čarodějové jakékoliv věkové kategorie jsou vítáni!
Občerstvení pro děti je zajištěno.
Akce je realizována pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Domanín za finančního přispění obce Domanín.
Prostor pro čarodějné hrátky poskytne Jihočeská hospůdka. Všem patří velké poděkování.

Jaroslava Žemličková

SETKÁNÍ SENIORŮ
Obecní úřad zve domanínské seniory i jejich doprovod na
přátelské odpolední setkání.
Setkání proběhne ve středu 26. dubna od 17 hodin v obecní
Domanínské hospodě vedle obchodu.
Všichni jsou srdečně zváni!
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