
                           

      

 

                                              Usnesení z jednání rady obce 
                                        Dolní Třebonín konané dne 28.5.2015 
 
 
 
Usnesením č.149/2015 rada vzala na vědomí stav příprav na akci „Dětský den“ dne              
27. 6. 2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.150/2015 rada schválila finanční dar pro dětské oddělení nemocnice Český 
Krumlov ve výši 4.000,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.151/2015 rada schválila uzavření Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. 
s.r.o. se sídlem Průběžná č. 48 České Budějovice pro výběr zhotovitele na akci „Dolní 
Třebonín – rekonstrukce kanalizace“ za celkovou odměnu ve výši 24.200,-Kč včetně DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.152/2015 rada bere na vědomí převod členských práv a povinností spojených 
s právem užívat byt č. 3 v BD čp. 185.  
Rada s převodem i s uzavřením nájemní smlouvy k bytu souhlasí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.153/2015 rada bere na vědomí převod členských práv a povinností spojených 
s právem užívat byt č. 4 v BD čp. 185.  
Rada s převodem i uzavřením nájemní smlouvy k bytu také souhlasí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.154/2015 rada schválila přidělení bytu č. 3 v bytovém domě čp. 200 od             
1. 6. 2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.155/2015 rada schválila prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 2 v BD 
čp. 209. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.156/2015  rada vzala na vědomí dopis starosty, kterým žádá generální ředitelství 
drah ČR o zřízení přechodu přes železniční trať pro umožnění příjezdu k domku p. Černého.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.157/2015 rada odmítla nabídku firmy Stavea plus s.r.o., Záboří č. 4 na opravu 
balkonů za cenu ve výši 14.800,-Kč bez DPH.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



 
Usnesením č.158/2015 rada schválila přerušení provozu předškolního zařízení v průběhu 
letních prázdnin v MŠ v době od 13. července do 21. srpna. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.159/2015 rada schválila navýšení mzdových prostředků v ZŠ pro období od       
1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 o 43.495,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 Dolní Třebonín dne 28. 5. 2015 
 
 
 

Zdeněk Přívratský                                                                                       Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                                      Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


