
 
 
 
 
                                     Usnesení z jednání rady obce  
                        Dolní Třebonín konané dne 30. července 2015 
 
 
Usnesením č.180/2015  rada schválila přidělení bytu č.8 v bytovém domě čp.120    
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.181/2015 rada  schválila dodatek č.1 ke smlouvě č. č.515-017-
0110 pro provedení prací k zajištění opravy části cyklostezky v úseku Štěkře-
Zlatá Koruna. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.182/2015 schválila návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení pro 
stavbu „Dolní Třebonín K/2041, Štrobl RD-NN“ s E-ON distribuce a.s. 
F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice. Nesouhlasí však s výší jednorázové 
úhrady ve výši ve výši 2.500,-Kč a požaduje úhradu ve výši ve výši 6.000,-Kč 
bez DPH.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.183/2015 rada souhlasí s termínem pro vyhodnocení našich 
kulturních a společenských akcí v tomto roce dne 27.8.2015 od 18.00 hod. 
v penzionu „Kolo“ Prostřední Svince.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.184/2015 rada schválila pronájem obecních pozemků p.č.950/379 
o výměře 60 m2 a 950/368 o výměře 26 m2 v k.ú. Dolní Třebonín od 1.8.2015 
za cenu 300,-Kč/měs. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.185/2015 rada schválila pronájem obecního pozemku p.č.950/244 
o výměře 170 m2 v k.ú. Dolní Třebonín  od 1.8.2015 za cenu 300,-Kč/měs. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.186/2015 rada schválila pronájem obecního pozemku p.č.1550/10 
o výměře 210 m2 v k.ú.  Dolní Třebonín od 1.8.2015 za cenu 300,-Kč/měs.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 



Usnesením č.187/2015 rada schválila rozpočtové opatření č.6, tak, jak je 
uvedeno v příloze č.1 tohoto zápisu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.188/2015 rada schválila zadání prací na zhotovení nových 
balkonových výplní a madel balkonů v nové bytové výstavbě firmě Stanislav 
Jakeš, Tesařství Káda; za cenu 8.639,-Kč/ks  včetně DPH.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.189/2015 rada doporučuje řediteli ZŠ uzavřít smlouvu s firmou 
BIOSYSTÉMY s.r.o., Třebízského 873 Tábor na likvidaci bioodpadu ze školní 
jídelny. Rada nemá ke smlouvě připomínky a nemá připomínek ani k ceně ve 
výši 22.000,-Kč včetně DPH/rok.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
Dolní Třebonín dne 30.7.2015 
 
Ing.Helena Zemanová                                                             Pavel Ševčík 
      člen rady                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


