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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 25.5.2021
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo se
zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č.
213/2 v k. ú. Domanín u Třeboně.
- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
s auditorem Ing. Jiřím Tinkou.
- ZO schválilo text výzvy k podání cenové nabídky,
text smlouvy o dílo a souhlasí s oslovením 3 firem na
nákup nového dopravního automobilu pro JSDH
Domanín.
- ZO schválilo darování pozemkových parcel pod
silnicí II/155 Jihočeskému kraji v rozsahu stavby
Optimalizace – přesné znění usnesení na webových
stránkách obce.

- ZO souhlasilo s podáním žádosti silničnímu
správnímu úřadu na doplnění dopravního značení
v obci podle předloženého návrhu Ing. Juřiny
doplněného o označení bytové zóny v severní části
obce.
- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku
na
činnost
v
roce
2021
Výcvikovému
canisterapeutickému sdružení Hafík, z. s. ve výši
10000 Kč.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

Ze dne 15.6.2021
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO), na doporučení
hodnotící
komise,
souhlasilo
s výběrem
nejvýhodnější nabídky firmy EMBEFOR s. r. o. Praha
na dodavatele veřejné zakázky „Domanín – nákup
dopravního automobilu“ za cenu 1 068 760 Kč bez
DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
uzavřením smlouvy kupní. Dále ZO souhlasilo
s rozpočtovým opatřením zajišťujícím financování
nákupu automobilu.
- ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce
Domanín za rok 2020 bez výhrad.

- ZO schválilo text výzvy k podání cenové nabídky a
návrh smlouvy o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi
v Domaníně u Třeboně (I. etapa – jižní a východní
část včetně brány)“.
- ZO souhlasilo s opravou západní a severní hřbitovní
zdi u sv. Jiljí (II. etapa) a s podáním žádosti o dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2022.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

- ZO schválilo účetní závěrku obce Domanín za rok
2020.
www.obec-domanin.cz
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ohlédnutí za uctěním obětí válek v revitalizovaném parku (foto František Štorm)

vlevo MgA. Helena Maříková (obnova fotek vojáků)

vpravo MgA. Josefína Jonášová (doplnění soch)

www.obec-domanin.cz

Ing. Marek Valenta (revitalizace parku)
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Konání veřejného projednání o Návrhu územního plánu Domanín
Dne 1.7. 2021 (čtvrtek) v 16 hodin na Obecním úřadě v Domaníně (vlevo v keramické dílně) proběhne veřejné
projednání nového územního (dříve zastavovacího) plánu obce. Současně proběhne projednání Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území. Při veřejném projednání dojde k představení návrhu územního plánu projektanty
(návrh je na webových stránkách obce Domanín http://www.obec-domanin.cz/obecni-urad/uredni-deska nebo
webových stránkách města Třeboň http://www.mesto-trebon.cz , v tištěné podobě na Obecním úřadu
v Domaníně nebo na MÚ Třeboň, odboru územního plánování).
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky, námitky mohou
uplatnit dotčené osoby (zejména vlastníci nemovitostí) dle stav. zákona § 52, odst. (2), ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Setkání „seniorů“ 60+
Obecní úřad připravil
pro SENIORŮ
domanínské občany ve věku
ETKÁNÍ
60 a více let koncert v kapličce.
Vystoupení skupiny Antikvartet Dušana Vančury
proběhne v úterý 24. srpna od 17 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání „seniorů“ 60+ - koncert v kapličce 24.8. od 17 hodin zdarma
Rok a půl jsme nemohli pro seniory uspořádat tradiční jarní a podzimní setkání s občerstvením v obecní
Domanínské hospodě. Proto jsme pro ně nyní připravili vystoupení skupiny Antikvartet Dušana Vančury v kapličce.
Občané, kterým bylo již 60 let, obdrží domů pozvánku. Závaznou rezervaci je možné pak provést na obecním
úřadě, kde si vyberete místo k sezení a dostanete zdarma vstupenku. Vstupenka je nepřenosná, nelze ji dát jiné
osobě. Večerní koncert od 20 hodin – viz následující článek.

Letní koncert v kapličce 24.8. od 20 hodin – předprodej vstupenek
Obecní úřad Domanín ve spolupráci s Agenturou Bárny připravuje vystoupení skupiny Antikvartet Dušana Vančury
v kapličce sv. Václava v úterý 24.8.2021 od 20 hod. Předprodej vstupenek bude možný opět na
www.okolotrebone.cz nebo na náměstí v TIC Třeboň, cena vstupenky od 200 Kč. Bude to určitě skvělý zážitek. Od
skupiny Antikvartet můžete očekávat zejména výrazný zpěv, který se vyjímá v prostorách kaplí a kostelů.
Repertoár se pohybuje napříč žánry a staletími, sahá od klasické čtyřhlasé sborové literatury až k lidovým písním a
ke spirituálům, které zpívá převážně ve vlastních úpravách a s vlastními texty. Soubor založil Dušan Vančura již v
roce 1962, nicméně činnost skupiny byla brzy přerušena, neboť po krátké době část členů přešla do Spirituál
kvintetu, kam později odešel i sám zakladatel. Skupina obnovila činnost v roce 2013.

Rybník Nový – povolenky k rybaření
Také letos je možné zakoupit na obecním úřadě povolenky. Do rybníka bylo na jaře doplněno cca 100 menších
kaprů. Na plážičku byl dovezen nový písek. Žádáme rybáře, aby plážičku nevyužívali k chytání ryb a ponechali ji
kdykoli koupajícím.

www.obec-domanin.cz
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Radar od Borovan už nebude
Firmou Rozhlasy Bartek, která obci dodala obci v minulosti celkem 3 radary, byly předloženy pro znovuumístění
radaru od Borovan Dopravnímu inspektorátu PČR postupně 3 varianty, všechny byly zamítnuty. Vyvolali jsme
schůzku na místě k nalezení vhodného řešení, ale bohužel žádné nebylo nalezeno. V písemném sdělení policie
uvedla, že umístění radaru by bylo v rozporu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
v úseku se nacházejí křižovatky, autobusové zastávky a četné svislé dopravní značení a činnost informačního
radaru by mohla odpoutávat pozornost řidičů nebo kolidovat s dopravním značením.

Odečty vodoměrů
Budou prováděny od pondělí 28. 6.

Letní cyklobus z J. Hradce přes Domanín do Frymburka
Od 5.6. do 16.9.2021 bude jezdit v sobotu a neděli přes Domanín autobus navíc. Nová autobusová linka
s přepravou jízdních kol pojede ve směru na Borovany v 7,35 hod a vracet se bude na Třeboň v 18,16 hod. V kraji
je dost podobných linek, často na sebe navazují, tato navazuje např. do Novohradských hor. Trasy a jízdní řády
autobusů na: https://www.jihoceskajizdenka.cz/cyklo-leto-2021/

Tisková zpráva: Zlepšení klimatu? Obec Domanín svolala kulatý stůl.
Obec Domanín připravuje adaptační strategii na eliminaci dopadů klimatických změn. Na pracovní schůzce
s hlavními aktéry v území obce byl 8.6. představen projekt a proběhla diskuse nad stavem, cíli, možnostmi
celého katastrálního území z pohledu adaptace na klimatickou změnu. Zúčastnili se zástupci příslušných
institucí, hospodařících firem a dalších zájmových skupin.

V Domaníně společnost ENKI, o.p.s. z Třeboně provedla ze vzducholodě měření teplot povrchů zástavby a krajiny.
Naměřená data potvrzují, že i na Třeboňsku v relativně zdravé krajině je klima narušeno.
Součástí strategie bude návrh adaptačních opatření a akční plán jejich realizace. Zpracování strategie je finančně
podpořeno grantem z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ z Norských fondů.
Zpracovatelem je firma Ekotoxa s.r.o. z Brna. Schválená strategie umožní cíleně čerpat prostředky obce na
doporučená opatření a zvýší možnost obce získat dodatečné národní a evropské finanční zdroje.
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„Chceme strategii zohledňující místní podmínky, se kterou se ztotožní i subjekty hospodařící v území. Můžeme se
opřít o relativně kvalitní krajinu, obytná zástavba má dostatek soukromých zahrad a rybníčků. Největší slabinou je
ovšem náves, kde je cca 80% ploch zpevněných, vyasfaltovaných a dochází k rychlým odtokům srážek,
k přetěžování kanalizace a také k přehřívání povrchu. I ve volné krajině se ale hospodáři potýkají s problémy, které
ještě před 30ti lety byly výjimečné. Budeme rádi za realizovatelné nápady, návrhy řešení, které krajinu učiní
odolnější vůči extrémům počasí“, přibližuje očekávání obce starosta Martin Kolík.

Vyúčtování akce „Domanín – optimalizace uličního profilu“
S informací o celkových nákladech na realizaci části stavby financované obcí jsme počkali do konečného
vyúčtování. Nejprve proběhla stavba chodníků a sjezdů, veřejného osvětlení a napojení místních komunikací na
hlavní silnici II/155, za kterou jsme dodavateli uhradili v minulém roce celkem 3,258 mil. Kč včetně DPH. Od
července 2020 jsme měli zažádáno o dotaci v rámci 7. výzvy „MAS Třeboňsko, o.p.s. – IROP – Bezpečná a
udržitelná doprava“ na chodníky a veřejné osvětlení. Až letos v březnu nám žádost o dotaci schválili. Následné
dokládání a velmi podrobné a intenzivní kontrolování žádosti o platbu ze strany Řídicího orgánu Integrovaného
regionálního operačního programu proběhlo v následných dvou měsících. Začátkem letošního června na základě
posouzení nám byly schváleny prostředky v max. možné výši 1,9 mil. Kč a poslány na účet.

Shrnutí. V minulém roce se v obci proinvestovalo v souvislosti s průtahem obcí celkem 15,72 mil. Kč. Z toho
Jihočeský kraj uhradil 12,37 mil. Kč a obec Domanín 3,25 mil. Kč. Z 3,25 mil. Kč jsme vykryli 1,9 mil. Kč dotací,
takže tato jedna z největších investic v historii obce byla hrazena z obecního rozpočtu částkou ve výši 1,36 mil. Kč.
Ing. Martin Kolík, starosta obce

www.obec-domanin.cz
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KULTURA

Dětský den se skřítkem Domanínkem
Sbor dobrovolných hasičů Domanín ve spolupráci s domanínskými maminkami připravuje pro všechny malé i velké
děti

na sobotu 21. srpna od 15 hodin zábavné odpoledne.
Těšte se na spoustu zábavy, spoustu soutěží, spoustu dobrot, spoustu odměn... a spoustu skákání. ☺ A my se
těšíme na Vás!

Více informací se dozvíte v dalším čísle Domanínského zpravodaje.

Jaroslava Žemličková
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