
 
 
 
                                      Usnesení z jednání rady obce konané  
                                               dne 5.února 2015 
                                 _______________________________ 
 
Usnesením č.65/2015  radu schválila pro úvěr  č.0714/05/5044 ze dne 6.5.2005, který byl 
uzavřen s ČSOB  úrokové zajištění pevnou sazbou na období dalších 10 ti  let ve výši 3,8 % a. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č. 66/2015 rada  schválila zadání prací na komplexní montáž 40 indikátorů 
s radiovým přenosem dat E-ITN 30.XX pro měření odebraného tepla jednotlivými nájemníky 
v Záluží  č.p.3 firmě COOP Therm  spol.s.r.o. Jindřichův Hradec včetně zajištění servisu 
provozování měřičů.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.67/2015 rada schválila zveřejnění záměru obce prodat pozemky p.č.671/4 o 
výměře 97 m2 v k.ú. Dolní Svince a  p.č.228/5 o výměře 29 m2 tamtéž. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.68/2015 rada obce schválila na základě  žádosti  k bytu č.1 v ŘD č.p.235 ke dni 
 31.3.2015 ukončení nájmu.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.69 rada obce schválila na základě  žádosti  ukončení nájmu k bytu č.3 v RD 
č.p.231 ke dni  31.3.2015.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.70/2015 rada vyslovuje nesouhlas s povolením  průzkumných prací k zmapování 
výskytu grafitu v části naší obce Záluží a Čertyně a ukládá starostovi obce zaslat nesouhlasné 
stanovisko obce příslušnému orgánu státní správy –Ministerstvu životního prostředí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.71/2015 rada zamítla žádost spolku Lungta se sídlem Dlouhá 2, Praha l o  
připojení se obce Dolní Třebonín k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení 
Tibetské vlajky. 
Schváleno třemi hlasy, jeden proti 
 
Usnesením č.72/2015 rada ukládá starostovi oslovit tři projektanty za účelem 
dodání nabídek na zpracování projektu zateplení, výměny oken a výměny topného média 
v objektu Záluží č.3 – bývalé DPS.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.73/1 2015 rada schválila zadání  zpracování projektové dokumentace„Vodovod 
H.Svince-D.Svince “  a ČOV Záluží firmě Ing.Radek Mára. 



Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.74/2015 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv takto: 
DT 203     na dobu  1 roku 
DT 200     na dobu  2 let 
DT 243     na dobu  2 let 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
Usnesením č.75/2015 rada obce schválila termín II. veřejného zasedání na den 12.března 2015 
od 18.00 hod. v penzionu „Kolo“ Pr.Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.76/2015 rada stanovila termín pro konání besedy s důchodci dne 5.března 2015 
od 16.00 hod.  ve restauraci  U Zlaté podkovy ve Velešíně 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.77/2015 rada schválila úhradu nákladů za pronájem sálu pro konání Hasičského 
bálu dne 14.2.2015  v restauraci  „U Zlaté podkovy“ ve Velešíně. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.78/2015 rada schválila posunutí plateb nájemného k bytu v BD čp.158 
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.79/2015 rada schválila přidělení bytu č.3 v BD 231. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
 
Dolní Třebonín dne 5.února 2015 
 
 
 
 
 
Pavel Ševčík                                                                                      Ing.Helena Zemanová  
starosta obce                                                                                             člen rady 
 
 
 


