
                    

        
 
 
 
                               Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                             konané dne19.února 2015  
                              _____________________________________ 
                     
 
Usnesením č.80 /2015 rada schválila podpis smlouvy o daňovém poradenství k vypracování 
daně z příjmu právnických osob od roku 2014 a podpis plné moci k vypracování daně 
z příjmu právnických osob za rok 2014  s oddálením termínu podání na FÚ do 30.6.2015.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.81/2015 rada schválila zveřejnění záměru obce prodat pozemky p.č.71 o výměře 
1984 m2, pozemek p.č.292 o výměře 971 m2  a pozemek p.č.72 o výměře 94 m2 vše v k.ú. 
D.Svince.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.82/2015 rada schválila finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na činnost 
oddílu stolního tenisu při TJ D.Třebonín 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.83/2015 rada schválila zadání prací pro vypracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby „Snížení energetické náročnosti objektu č.3 bývalé DPS Záluží“ 
firmě AD atelier Vladimír Husinecký, projektování a inženýring, Reegerova 51, 370 01  
České Budějovice. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.84/2015 vzala rada na vědomí informaci starosty o postupu prací na úpravě 
stanov BD Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.85/2015 vzala rada na vědomí informaci starosty obce o jednání na ministerstvu 
životního prostředí  k povolení průzkumných prací ke zjištění výskytu grafitu v části naší 
obce Záluží a Čertyně.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.86/2015 schválila rada prodloužení nájemních smluv : 
DT 210  o dva roky 
DT 241  o dva roky 
DT 220  o dva roky 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými    
 
 



Usnesením č.87/2015 rada souhlasí s převodem práv a povinností člena BD D.Třebonín 
spojených s právem užívání bytu č.4 v bytovém domě č.163.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.88/2015 rada  schválila přidělení bytu č.1 v ŘD  č.p.235 k  1.3.2015.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.89/2015 rada vzala na vědomí informaci o vydání Veřejné vyhlášky k návrhu 
změny územního plánu č.2, kterou se doručuje návrh změny ÚP č.2  Krajskému úřadu, 
sousedním obcím i veřejnosti. Veřejné projednání návrhu se uskuteční dne 27.února /pátek/ 
od 10.00 hod. v zasedačce obecního úřadu.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.90/2015 rada schválila vytvoření splátkového kalendáře k úhradě dlužné částky 
v celkové výši 11.072 ,-Kč za nájemné. Dluh bude uhrazen v celkem jedenácti splátkách  
po sobě jdoucích. Deset splátek bude ve výši 1.000,-Kč, poslední, jedenáctá ve výši 1.072,-
Kč. Splátky musí být hrazeny vždy nejpozději do 20 dne v měsíci, první splátka bude 
uhrazena do 20.3.2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.91/2015 rada schválila příspěvek na zpracování územní studie v lokalitě U9 
Dolní Třebonín ve výši 5.000,- Kč od stavebníka.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.92/2015 rada schválila splátkový kalendář k úhradě nájmu za vodohospodářskou 
infrastrukturu Dolní Třebonín pro rok 2015 tak, že celkové nájemné včetně DPH ve výši 
459.800,-Kč/rok včetně DPH bude uhrazeno v celkem čtyřech stejných splátkách ve výši 
114.950,-Kč včetně DPH. Splátky budou splatné k 10.4.15, 10.7.15, 
10.10.15 a 20.12.15.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Dolní Třebonín dne 19.2.2015 
 
 
  
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                                               Pavel Ševčík                                                                                 
   Místostarosta obce                                                                                    Starosta obce 


