
 
 
 

 
Usnesení z III. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 11. června 2015 
v penzionu „KOLO“ Prostřední Svince. 

____________________________________________ 
 

 
Usnesením č.45/2015 zastupitelé obce schvalují zprávu o plnění usnesení 
z II.veřejného zasedání konaného dne 12. března 2015. 
 
Usnesením č.46/2015  zastupitelé obce schvalují zprávu o činnosti rady za 
období od 26. 3. 2015 do 28. 5. 2015.  
 
Usnesením č.47/2015 zastupitelé obce schvalují závěrečný účet hospodaření 
obce za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad 
a účetní závěrku za rok 2014. 
 
Usnesením č.48/2015 zastupitelé obce schvalují zprávu o provedeném přezkumu 
hospodaření obce za rok 2014. 
 
Usnesením č.49/2015 zastupitelé obce schvalují upravený návrh projektu 
plánované stavby sportovně-kulturního centra Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.50/2015 zastupitelé obce souhlasí s umístěním stavby sportovně-
kulturního centra Dolní Třebonín na pozemku p.č. 1353 v k.ú. Dolní Třebonín a 
se zahájením prací k realizaci stavby. 
 
Usnesením č.51/2015 zastupitelé obce nesouhlasí s navýšením úvěru pro 
financování plánované stavby sportovně-kulturního centra Dolní Třebonín        
na 24 mil. Kč. 
 
Usnesením č.52/2015 zastupitelé obce schvalují obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  
odpadem na území obce Dolní Třebonín s účinností dnem vyvěšení. 
 
Usnesením č.53/2015 zastupitelé obce schvalují prodej družstevního podílu 
s právem užívat  byty č.3 a č.4 v bytovém domě čp. 191 za cenu 1.590.000,-Kč. 



 
Usnesením č.54/2015 zastupitelé obce schvalují prodej garáže  na stavební 
parcele č.383 v k.ú. Dolní Třebonín za cenu ve výši 150.000,-Kč. 
 
Usnesením č.55/2015 zastupitelé obce schvalují prodej pozemků p.č.116/6 o 
výměře 155 m2, p.č.116/7 o výměře 7 m2 a pozemku p.č.672/2 o výměře 14 m2 
vše v k.ú. Dolní Svince za cenu 40,-Kč/m2. 
           
Usnesením č.56/2015 zastupitelé obce schvalují směnu obecního pozemku 
p.č.1479/1 o výměře 2935 m2 za pozemek  p.č.1021/2  o výměře 1527 m2 a 
pozemek  p.č.1093/55 o výměře 1408 m2, vše v k.ú. Dolní Třebonín. 
          
Usnesením č.57/2015 zastupitelé obce schvalují koupi pozemku p.č. 950/244 o 
výměře 170 m2 v k.ú. Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.58/2015 zastupitelé obce schvalují koupi  pozemku p.č. 950/243 o 
výměře 20 m2 v k.ú. Dolní Třebonín za cenu  8.000,-Kč.  
 
Usnesením č.59/2015 zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č.4, tak,  
jak je uvedeno v příloze č.1 usnesení. 
 
Usnesením č.60/2015 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – členy rady ve výši 1.532,- Kč hrubého 
s platností od 1. 7. 2015.  
 
Usnesením č.61/2015 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – předsedy výboru zastupitelstva nebo komise 
rady ve výši 1.345,- Kč hrubého s platností od 1. 7. 2015.  
 
Usnesením č.62/2015 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – členy výboru zastupitelstva nebo komise rady  
ve výši 1.097,- Kč hrubého s platností od 1. 7. 2015.  
 
Usnesením č.63/2015 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – pouze členy zastupitelstva ve výši 559,- Kč 
hrubého s platností od 1. 7. 2015.  
 
Usnesením č.64/2015 zastupitelé obce schvalují měsíční  odměnu  pro 
neuvolněného místostarostu ve výši 8.377,-  Kč hrubého s platností od 1.7.2015.  
 
 


