
 
 
                 

 
Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

konané dne 23. 4. 2015 
_______________________________________ 

 
 
                 
Usnesením č.121/2015 bere rada na vědomí stav příprav na konání akce Den čarodějnic. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.122/2015 rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2, jak je uvedeno v příloze 1 
tohoto usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.123/2015 rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu 
sběrného dvora - likvidaci biologického odpadu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.124/2015 bere rada na vědomí informaci o zamítnutí dotace na stavbu 
tělocvičny ministerstvem školství.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.125/2015 rada schvaluje přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace v rámci programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 ve výši 500.000,-Kč 
na opravu kanalizace D. Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.126/2015 rada schvaluje přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 270.000,-Kč od Jihočeského krajského úřadu na dotaci úroků z úvěru.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.127/2015 rada jmenovala redakční radu pro vydávání obecního časopisu ve 
složení: 

- Mgr. Zdeněk Přívratský    - šéfredaktor 
- Mgr. Jan Švec                    - člen 
- Mgr. Lubor Mrázek          - člen 
- Mgr. Roman Kurz             - člen 
- Mgr. Tomáš Hejna            - člen 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.128/2015 rada schválila zveřejnění záměru obce prodat družstevní podíl v BD 
Dolní Třebonín, spojený s právem užívat byty v čp. 191 č. 3 a č. 4.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



Usnesením č.129/2015 rada schválila zadání zpracování projektu stavby chodníku od starých 
bytovek kolem potoka a školy firmě HEMA se sídlem Čechova 59 Česká Budějovice za 
celkovou cenu ve výši 26.300,- Kč bez DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.130/2015 rada rozhodla oslovit tři firmy pro realizaci akce Oprava kanalizace 
Horní - Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.131/2015 rada schválila prodloužení platnosti nájemní smlouvy dva roky k bytu 
v BD čp. 204. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.132/2015 rada schválila zveřejnění záměru obce směnit obecní pozemek  
p.č.1479/1 o výměře 2.935 m2 za pozemky p.č.1021/2 o výměře 1.527 m2 a pozemek 
p.č.1093/55 o výměře 1.408 m2, vše v k.ú. Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.133/2015 rada schválila uzavření nájemní smlouvy k pronájmu pozemků 
p.č.950/315, 950/316 a p.č.950/319 vše v k.ú. D. Třebonín přilehlých k ŘD čp. 218 za cenu 
300,-Kč/měsíc od 1. 5. 2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.134/2015 rada schválila uzavření nájemní smlouvy k pronájmu pozemků 
p.č.950/356, p.č.950/357 a 950/360 vše v k.ú. Dolní Třebonín přilehlých k ŘD čp. 229 za 
cenu 300,-Kč/měsíc od 1.5.2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.135/2015 rada schválila uzavření a podpis smlouvy o poskytnutí dotace pro 
provozování Motosportu - závody motokár pro rok 2015 ve výši 6.000,- Kč ve dvou 
splátkách.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 V Dolním Třeboníně dne 23. 4. 2015 
 
 
Zdeněk Přívratský                                                                                       Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                                      Starosta obce 
 
 


