
 
                             

Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
konané dne 4. 3. 2015 

________________________________________ 
 
 
Usnesením č.93/2015 rada schválila zadání zpracování návrhu stavby pergoly a zahradního 
domku pro potřeby ZŠ a MŠ firmě Miroslav Janouch a Stanislav Vilím.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.94/2015 rada schválila vytvoření splátkového kalendáře k úhradě dlužné částky 
ve výši 57.291,-Kč. Dluh bude uhrazen v celkem 18-ti splátkách. 17 jich bude ve výši 3.200,-
Kč, poslední 18-tá ve výši 2.891,-Kč. Splátky musí být hrazeny spolu s řádným nájemným a 
musí jít v nepřetržité řadě za sebou pod ztrátou výhodnosti. První splátka musí být uhrazena 
k 20. 3. 2015.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.95/2015 informoval starosta radu o opravě kanalizace v Záluží za zemědělským 
areálem. Došlo zde k ucpání kanalizačního sběrače, který odvádí povrchovou vodu z areálu. 
Náklady na opravu budou rozděleny mezi obec a další dva uživatele bývalého zemědělského 
areálu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesení č.96/2015  rada schválila položkový rozpočet obce na rok 2015 tak, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 usnesení z dnešního jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.97/2015 rada schválila prodloužení platnosti pojistné smlouvy č.8058941719 
pro pojištění majetku obce  na další období od 24.3.2015 do 24.3.2016 za pojistnou částku ve 
výši 144.499,-Kč. Pojištěný majetek je ve stejném rozsahu a pojistné ve stejné výši jako 
v předchozím období. Rada uložila pojistnou smlouvu s ČSOB starostovi obce podepsat. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.98/2015 starosta informoval radu o změnu zákona v oblasti likvidace 
biologického odpadu. S platností od 1. 4. 2015 již nebude obec moci likvidovat svezenou 
trávu prostřednictvím soukromého zemědělce.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.99/2015 rada schválila prodloužení platnosti nájemní smlouvy pro nájemníka 
bytu č. 3 v BD č. 200 o další dva roky.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
V Dolním Třeboníně dne 4. 3. 2015 
 
Zdeněk Nejedlý                                                                                           Pavel Ševčík 
člen rady                                                                                                     starosta obce 


