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Usnesením č.13/2014 rada souhlasí s návrhem rozpočtu obce a základní školy na rok 2015 a 
doporučuje jej takto schválit zastupitelům obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.14/2014 rada souhlasí s návrhem Programu obnovy venkova - rozvojovým 
plánem obce na období 2015 - 2018 a doporučuje jej zastupitelům schválit. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.15/2014 rada schválila uzavření obecního úřadu pro veřejnost o vánočních 
svátcích takto: dne 22. 12. 2014 bude otevřeno do 12.00 hod, uzavřen bude ve dnech 23., 29., 
30., 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.16/2014 rada schválila doplnění vánoční výzdoby v obci o celkem 6 ks tzv. 
vloček v celkové hodnotě cca 30 tis. Kč. Ozdoby budou doplněny v Horní Svinci, Štěkři, 
Čertyni a Horním Třeboníně. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.17/2014 rada souhlasí s uzavřením mateřské školy o vánočních svátcích v době  
od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015. Podmínkou uzavření je menší zájem rodičů o docházku než 8 
dětí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.18/2014 vzala rada na vědomí informaci o přípravách na akcích zpívání pod 
Vánočním stromem a Mikulášská nadílka. 
Mikulášská nadílka se bude konat dne 4. 12. 2014 ve Velešíně od 16.00 hod. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.19/2014 rada schválila úhradu autobusu i koupi dárkových balíčků v hodnotě 
cca 60,-Kč/ kus na Mikulášskou nadílku pro 140 dětí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.20/2014 rada vzala na vědomí informaci o stavu vyřizování dotace na 
plánovanou stavbu tělocvičny. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.21/2014 rada schválila koupi konvektomatu zn. Blue vision B611i za celkovou 
cenu ve výši 197.662,-Kč včetně DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 



Usnesením č.22/2014 rada schválila přidělení bytu č.1 v BD č.210. 
Schváleno čtyřmi hlasy, proti jeden hlas.   
 
Usnesením č.23/2014 rada schválila uvolnění finanční částky pro zajištění prací, koupi 
zařízení a vybavení a financování 700 let výročí části naší obce Prostřední Svince v celkové   
výši 142.000,-Kč tak, jak je uvedeno v přiloženém rozpisu financování jednotlivých akcí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.24/2014 rada nesouhlasí s předloženým návrhem cen vodného pro rok 2015 
v části naši obce Záluží a v Chlumci. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.25/2014 rada doporučuje zastupitelům schválit zvýšení poplatku za odvoz 
domovního odpadu o 100,-Kč na celkovou sumu 550,-Kč.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.26/2014 rada schválila zveřejnění záměru obce prodat stavbu garáže na 
pozemku p.č. 384 v k.ú. Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.    
 
Usnesením č.27/2014 rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 9. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.    
 
Usnesením č.28/2014 rada obce schválila zvýšení základního platu ředitele ZŠ. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.    
 
Usnesením č.29/2014 rada obce souhlasí s prodloužením platnosti nájemních smluv: 
čp. 242 byt č. 2, čp. 247 byt č. 2, čp 248 byt č. 2, čp 239 byt č. 1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.    
 
Usnesením č.30/2014 rada nesouhlasí s posečkáním plateb za převod práv a povinností člena 
BD D. Třebonín spojených s právem užívat byt č. 3 a č. 4 v bytovém domě č. 191.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.    
 
Usnesením č.31/2014 vzala rada na vědomí informaci o výsledku dílčího přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2014. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.    
 
  
 
 
 
 
V Dolním Třeboníně dne 20. 11. 2014 
 
Mgr. Zdeněk Přívratský                                                                                    Pavel Ševčík  
místostarosta obce                                                                                            starosta obce 


