
 
                    
 
 

Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
konané dne 20. 8. 2015 

______________________________________ 
 
 
Usnesením č.190/2015 rada schválila žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu 
č. 1 v BD čp. 208 ke dni 31. 8. 2015.                 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.  
 
Usnesením č.191/2015 rada schválila žádost o ukončení nájmu k bytu č. 2 v      
čp. 208 ke dni  31. 8. 2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.192/2015 rada schválila přidělení bytu č.1v BD čp. 208 od            
1. 9. 2015  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.193/2015 rada schválila přidělení bytu č. 2 v čp. 208 od 1.9.2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.194/2015 rada schválila žádost nájemníka bytu v BD  č. 223 o 
převod nájemní smlouvy k bytu č. 1 v BD 223 na jiného rodinného příslušníka.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.195/2015 rada schválila termín konání IV. veřejného zasedání na 
den 10. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu a návrh 
programu jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.  
 
Usnesením č.196/2015 rada schválila rozšíření pečovatelské služby poskytované 
firmou LEDAX o.p.s. Riegerova 51 České Budějovice na území obce Dolní 
Třebonín o další dva naše občany.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
 
 



Usnesením č.197/2015  rada  zamítla  zveřejnění záměru obce  prodat obecní 
pozemky  p.č.950/136 o výměře 68 m2, p.č.950/33 o výměře 9 m2, p.č.950/136 
o výměře 114 m2 a 950/33 o výměře 14 m2 – vše v k.ú. Dolní Třebonín 
v prostoru čtvrtého kruhu bytové výstavby. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.198/2015 rada vzala na vědomí podání žádosti o dotaci na 
rekonstrukci ČOV na ministerstvo zemědělství. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.199/2015 rada dále schválila rozpočtové opatření č. 7, tak je 
uvedeno v příloze č. 1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.200/2015 rada schválila návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 
o veřejném pořádku v obci. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.201/2015 rada 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“ do obecního pozemku 
p.č.2260/1 v k.ú. D.Třebonín s E-ON distribuce a.s.F.A.Gerstnera 2151/6 České 
Budějovice za  jednorázový poplatek ve výši 6.000,-Kč bez DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
Dolní Třebonín dne 20.8.2015 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                             Pavel Ševčík 
     místostarosta obce                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


