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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 9.3.2021
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021
– 2025 (pozn.: výhled je na webových stránkách
obce).
- ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce
Domanín č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu
(pozn.: uvedení stávající vyhlášky do souladu
s platnou legislativou, poplatky ani způsob jejich
placení se nemění).
- ZO udělilo výjimku, v souladu s čl. 9 odst. 2
Směrnice o zadávání veřejných zakázek obce
Domanín ze dne 22. 10. 2019, na odstranění
havarijního stavu izolace podzemní akumulační
nádrže Úpravny vody Domanín a pověřuje starostu
zadat zakázku firmě Jipama dle předložené cenové
nabídky.

- ZO souhlasilo s technickými podmínkami pro
pořízení nového devítimístného dopravního
automobilu pro jednotku SDH Domanín v úpravě
DA-L1Z, s možností náhonu 4 x 4, výkonem motoru
min. 120 kW, s tažným zařízením, bez střešního
nosiče, v předpokládané ceně do 1,3 mil. Kč včetně
DPH.
- ZO schválilo aktualizaci Plánu výsadby zeleně v k. ú.
Domanín u Třeboně a pro výsadbu stromů ve
spolupráci s AOPK ČR v roce 2021 stanovuje výsadbu
podél cest k Jalovcovému, Obecnímu a Panenským
rybníkům.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Platby za domovní odpad
Obecní úřad žádá občany a majitele nemovitostí, kteří tak ještě neučinili, aby uhradili poplatky na rok
2021 a kupony nalepili na popelnice. Bez kuponu nebudou od 15.4.2021 vyváženy.
Oprava propustku u Amálky
Předělán byl kompletně propustek (sjezd z hlavní) vlevo před parkem u hrobky. Byl zborcený, prorostlý
kořeny, opakovaně se zanášel, voda neodtékala, dno nové trubky se osadilo níž.
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Ořez alejí ke koupališti a k vodojemu
Firmou pana Sodomky byl proveden zdravotní a výchovný ořez stromků podél cesty k vodojemu a podél
cyklostezky ke koupališti. Odborným ořezem poměrně mladých stromků se předejde odlamování
některých větví a poškození stromů v dospělosti. Pan Sodomka vloni podobným způsobem ořezal
Panenskou alej k ČOV a Obecní alej k silážní jámě.
Přesun lampy veřejného osvětlení u vodojemu
Lampu jsme nechali firmou Technické služby Třeboň přesunout o pár metrů na druhou hranu příkopu,
do poloviny kolmé ulice, tak aby rovnoměrně osvětlovala a byla mimo dosah otáčejících se vozidel.
Neopatrní řidiči si několikrát poškodili vozidlo a došlo k vyklonění, v jednom případě ke zlomení stožáru.
Obnova a doplnění cedulek
Firma pana Zavadila doplnila označení čekárny na autobus a nahradila původní vodárenské cedulky,
které byly sluncem vybledlé, dosloužily.
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