
            

 

 

 

Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
konané dne 14. 5. 2015. 

 
 
Usnesením č.136/2015 rada bere na vědomí a souhlasí s postupem příprav a programem oslav 
700 let první písemné zmínky o Svincích. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.137/2015 rada schvaluje upravený projekt stavby kulturně sportovního centra a 
doporučuje jej zastupitelům schválit k realizaci. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.138/2015 rada souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat pozemky p.č.116/6  
o výměře 155 m2, p.č.116/7 o výměře 7 m2  a  p.č. 672/2 o výměře 14 m2 vše  k.ú. Dolní 
Svince.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.139/2015 rada schvaluje zadání prací na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ 
Dolní Třebonín firmě Stavebna Václav Nejedlý s.r.o., U Trojice 239, Č. Krumlov za celkovou 
cenu ve výši 514.381,-Kč včetně DPH. Rada ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.140/2015 rada schválila prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 2 
v č.p.224  na dobu dalšího jednoho roku. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.141/2015 rada schválila přidělení bytu č. 8 v BD č. p. 120 s platností od 
15.5.2015 na dobu určitou 6 měsíců. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.142/2015 rada souhlasí se zasláním žádosti na České dráhy pro vybudování 
železničního přechodu přes kolejiště v blízkosti drážního domku č. 196 a s prověřením 
možnosti vybudování místní komunikace od tohoto domku přes potok ke Kahovcům. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 



Usnesením č.143/2015  rada souhlasí s termínem konání III. veřejného zasedání zastupitelů 
obce na den 11. června 2015 od 18.00 hod. v penzionu „KOLO“ Pr.Svince i s návrhem  
programu:       1/ Zahájení 
                      2/ Zpráva o plnění usnesení z II. veřejného zasedání 
                      3/ Zpráva o činnosti rady 
                      4/ Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2014 a účetní uzávěrka za rok 2014 
                      5/ Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2014 

6/ Projednání projektu, zahájení prací a změny výše úvěru na realizaci stavby                   
sportovně-kulturního centra 

                      7/ Projednání návrhu vyhlášky 1/2015 o odpadech 
                      8/ Prodej pozemků a družstevního podílu 
                      9/ Různé   
                    10/ Diskuze 
                    11/ Návrh na usnesení  
                    12/ Závěr  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.144/2015 rada  schválila úhradu nákladů spojených s realizací bajkových závodů 
dne 16.5.2015 v celkové částce 8.200,-Kč.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.145/2015 rada schválila rozpočtové opatření č. 3, jak je uvedeno v příloze 
usnesení č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.146/2015 bere rada na vědomí informaci o průběhu Dne čarodějnic. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.147/2015 rada rozhodla, že pokud nejdéle do jednoho týdne nezačne nájemkyně 
bytu č. 3 v BD čp. 200 byt osobně užívat, bude jí nájemní smlouva s okamžitou platností 
zrušena. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.148/2015 rada schválila konání testovacích jízd organizovaných firmou 
Motorsport ČB dne 17.5.2015  v Čertyni v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
V Dolním Třeboníně dne 14.5.2015 
 
Zdeněk Přívratský                                                                                       Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                                      Starosta obce 
 
 
 
 


