
 
 
 
                              Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                               konané dne 22.ledna 2015  
                                 _______________________________________ 
 
 
 
Usnesením č.55/2015 rada schválila výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy 
za školní období 2013-2014.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.56/2015 rada schválila podání žádosti o dotaci na opravu kanalizačního řadu 
Horní-Dolní Třebonín  z programu Jčk výstavba a obnova vodohospodářské struktury 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.57/2015 rada schválila zadání zpracování projektové dokumentace 
k rekonstrukci   ČOV Dolní Třebonín  firmě Ing.Petra Frouz Maršov č.4, Malšice. 
Rada ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o dílo. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.58/2015 rada schválila uzavření licenční smlouvy o veřejném 
provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským z.s. pro práva k dílům hudebním,  
za roční poplatek ve výši 2300,-Kč. 
Rada ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.59/2015 rada bere na vědomí koupi  rozmetadla na sůl za 28.000,-Kč k posypu 
komunikací a informaci k zahájení prací Správou a údržbou silnic, středisko Domoradice pro 
obnovu kanálové vpustě v Horním Třeboníně.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.60/2015 rada schválila zadání zpracování studie na odkanalizování a čištění 
odpadních vod v části naší obce Štěkře firmě KEY Projekt Ing.Lubomír Štros, projektová a 
inženýrská činnost, vodohospodářské stavby, Zastávka-Pod Klukem 206 Vrábče . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.61/2015 rada  schválila objednání pivního stanu o rozměrech 10x25 m včetně 30 
ks pivních setů na akci Den čarodějnic dne 30.4.2015 a druhého o stejných rozměrech na den 
6.6.2015 pro oslavu 750 let výročí založení  části naší obce Pr.Svince od MAS Pomalší.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.62/2015 rada schválila koupi posezení do Pr.Svinců za cenu 19.000,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Usnesením č.63/2014 schválila rada prodloužení platnosti nájemních smluv takto: 
DT 203    na další 2 roky 
DT 201    na další 2 roky 
DT 210     na další 2 roky  
DT 208     na další 1 rok  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.64/2015 rada schválila zadání zpracování projektové dokumentace pro  
akci „Vodovod H.Třebonín-Pr.Svince“  firmě PRVOK  s.r.o. Kájovská 11, Kájov.    
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
Dolní Třebonín dne 22.ledna 2014 
 
Pavel Ševčík                                                                                      Mgr.Zdeněk Přívratský 
starosta obce                                                                                        místostarosta obce 
 
 
 


