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Usnesení z jednání rady obce 
Dolní Třebonín konané dne 6. 11. 2014 

 
 
Usnesením č.1/2014  rada schválila konání prvního veřejného zasedání  na den 17.12.2014 od 
18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlavním bodem programu bude projednání 
rozpočtu obce na příští rok a dále program rozvoje obce na další čtyřleté období.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.2/2014 rada schválila zřízení Kulturní a sportovní komise. Předsedou komise 
rada jmenovala paní Janu Machovou, dalšími  členy pana Mgr. Jana Švece, Antonína Švece, 
Hanu Čečelovskou, Jiřinu Palečkovou a Lubora Mrázka.    
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.3/2014 rada pověřila vedením oblasti kultury a sportu místostarostu obce pana 
Mgr.Přívratského. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.4/2014 rada schválila opravu armaturní šachty v bývalém areálu ZD v Záluží 
firmou ČEVAK a.s..  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.5/2014 rada schválila ukončení pronájmu kanceláře v prvním patře budovy OÚ  
k 31.10.2014. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.6/2014 rada schválila žádost o ukončení nájmu k bytu č.1 v ŘD č.p.210  
k 30.11.2014. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
  
Usnesením č.7/2014 rada schválila návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni            
č.CB-014330025039/001 s firmou E-ON Distribuce.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.8/2014 rada schválila poražení tří kusů topolů a zamítla poražení dvou kusů lípy 
srdčité jak je uvedeno v žádosti Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
 
 
 



Usnesením č.9/2014 rada souhlasí  s uzavřením smluv  s vlastníky přilehlých pozemků 
k místní komunikaci-cyklostezce v k.ú. Štěkře: 
č.p.139/4                
č.p.139/5,140/4,    
č.p.139/6,140/5     
č.p.139/7,140/6     
č.p.139/8               
č.p.140/2               
č.p. 140/15            
Rada ukládá starostovi obce smlouvy podepsat. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.10/2014 - oprava 
 
Usnesením č.11/2014 rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.1/2015, kterou se 
upravuje Obecně závazná vyhláška č.2/2012 a doporučuje zastupitelům její schválení tak, jak 
je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.12/2014 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv následovně: 
čp.211  byt č.3  na další dva roky 
čp.240  byt č.3  na další dva roky 
čp.240  byt.č.1  na další 1 rok 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
Dolní Třebonín dne 6. 11. 2014 
 
 
 
 
 
 
                  
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                                         Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                               Starosta obce 
 
 
 

 
 
 
 
 


