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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 11. 7. 2017
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo návrh
smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu rozvoje venkova od Jihočeského kraje na
akci „Úprava místní komunikace Domanín „Ostende“
– zřízení dvou výhyben“ (akce byla již zrealizována).
- ZO souhlasilo s provedením výběrového řízení a
schválilo text Výzvy k podání cenové nabídky na
úpravu křižovatky a opravu povrchu asfaltové
vozovky dle projektové dokumentace „Úprava
místní
komunikace
Domanín
„Ostende““,
v předpokládané hodnotě 1 200 000 Kč bez DPH.

Osloveny budou firmy Lesostavby Třeboň a. s.,
SWIETELSKY stavební s. r. o. Jindřichův Hradec,
JIPAMA s. r. o. Hrachoviště a ASFALT OK s.r.o. České
Budějovice. ZO dále souhlasilo s navýšením výdajové
části rozpočtu obce na rok 2017 – par. „Pozemní
komunikace“.

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou
zveřejňována na úřední desce a na webových
stránkách obce.

Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Svatby v Domaníně: Dne 24. června byl uzavřen zřejmě první sňatek manželský na území naší obce. V pěkném
prostředí mezi rybníky Prostřední a Děkanec si své ANO řekli pan Michal Chlupáč a paní Martina Heřmanová.
V případě zájmu je možné oddat i další páry.
- Pronájem obecní hospody: Od 1. 10. 2017 je možné si pronajmout obecní hostinec k provozování hostinské
činnosti. Do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje nebyla podána žádná písemná žádost.
- Padající větve stromů: Silné větry odlamují suché či poškozené části stromů a v místech zvýšeného výskytu osob
a v blízkosti budov hrozí škody (dubová alej u Slepíku a kaštanová alej ke hřišti). Proveden byl v první etapě
preventivní bezpečnostní ořez z plošiny a na počátku července zadáno celkové odborné posouzení vzrostlých
stromů. Na základě písemného posudku bude pokračováno v ořezech.
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- Údržba veřejného osvětlení u autokempu: Obec zajistila porovnání sloupů, podsypání a porovnání uložení krytů
(patic) a jejich výměnu u devíti lamp. Staré sklolaminátové kryty červené a modré barvy byly nahrazeny
polymerbetonovými, vzor kamenina. Výměna starých krytů byla provedena přímo v obci již v minulém roce.
- Údržba vodovodu: Ve vodárně bylo nahrazeno staré sací ocelové potrubí z akumulační nádrže novým
nerezovým potrubím. Dále byla provedena havarijní oprava zásobního řadu do Branné v prostoru mezi vodárnou
a kravínem. Jedná se již o několikátou opravu ve stejném místě, proto bude u vodárny provedena výměna celého
poruchového úseku.
- Veřejně prospěšné práce: Obecní úřad poskytl za poslední 3 roky jedinou možnost odpracovat si trest. V rámci
100 hodin veřejně prospěšných prací byla vystavěna příčka v obecním hostinci, následně nahozena, obložena a
vyspárována. Dále bylo zřízeno zábradlí u parkoviště rybníka Nový. Letos byly dokončeny opravy krytí hřbitovní zdi
taškami a oprava praskliny v západním rohu zdi.

Oprava kruhového objezdu v Třeboni u kapra
Oprava kruhového objezdu je plánována na srpen. Malá část
nákladní dopravy bude odkloněna přes Domanín, doprava do
3,5 t bude řešena v rámci Třeboně. Oprava by měla být hotova
do konce letních prázdnin.

Oprava křižovatky
Odbočení na hřbitov a Ostende s podporou kraje
Na konci června jsem členům zastupitelstva obce ohlašoval „parlamentní“ prázdniny do poloviny srpna s tím, že
dříve bude schůze svolána jen v případě, že to bude vyžadovat příjem dotací. Stalo se, a tak jsme schůzovali již
v půlce července. Bylo nutno schválit smlouvu s Jihočeským krajem, aby nám co nejdříve proplatili část nákladů již
realizovaných výhyben a dále se nám poštěstilo i s další žádostí o dotaci, tentokrát na úpravu křižovatky a na
položení nového živičného povrchu v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav místních
komunikací.
Úspěšní jsme byli zejména díky připravenosti projektu, podaných žádostí bylo 74, podpořených 36. Pro Domanín
je schválená dotace 650 966,- Kč. S realizací akce se počítá do 20. října „do dušiček“.
Martin Kolík
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