
 
 
 
                                    Usnesení z jednání rady obce 
                               Dolní Třebonín konané dne 24.9.2015 
 
 
Usnesením č.202/2015 rada schválila uzavření a podpis Smlouvy o převodu dokončených 
stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby silnice R3 O311 Třebonín-Kaplice nádraží, 
SO 212 most v km 151,481 do majetku obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.203/2015 rada schválila finanční příspěvek na činnost domova důchodců 
v Horní Plané ve výši 5.000,-Kč.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.204/2015 vzala rada na vědomí informaci o stížnosti pana Jaroslava Kukačky na 
pasení koní jeho sousedem panem Peclem na obecním pozemku v Dolní Svinci a o jejím 
vyřešení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.205/2015 rada projednala a schválila prodloužení platnosti nájemních smluv 
následovně: 
DT 229   na jeden rok 
DT 219   na dva roky 
DT 200   na dva roky  
DT 220   na jeden rok 
DT 223   na jeden rok 
DT 213   na dva roky 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.206/2015 vzala rada na vědomí informaci starosty radu o provedené deratizaci 
v obci. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.207/2015  rada schválila žádost nájemnice bytu č.5 v bytovém domě čp.120 o 
ukončení nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu ke dni 30.9.2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.208/2015 rada schválila přidělení bytu č.5 v BD čp.120 s platností od  
15.10.2015. 
 
Usnesením č.209/2015 rada schválila  splátkový kalendář k úhradě dlužné částky za  nájemné 
a zálohy na energie v celkové výši  27.295,-Kč . Dlužná částka bude uhrazena v celkem 18 ti 
měsíčních splátkách ve výši 1.517,-Kč. Splátky budou hrazeny vždy s řádným nájemným a 
zálohami na energie nejdéle do 20 dne v měsíci. První splátka bude uhrazena  nejdéle do 
20.10.2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



Usnesením č.210/2015 rada  schválila objednání kontejneru na papír do Pr.Svinců . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.211/2015 rada schválila zveřejnění záměru obce prodat pozemek  p.č.950/413 o 
výměře 23 m2 v k.ú. Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.212/2015 rada schválila zveřejnění záměru obce prodat část pozemku  
p.č.950/136 označeném písmenem „e“ o výměře 1 m2  v k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomný 
 
Usnesením č.213/2015 rada schválila  zveřejnění záměru obce pronajmout obecní pozemek  
p.č.950/136 o výměře 158 m2 v k.ú. D.Třebonín.    
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.214/2015 rada  schválila uzavření a podpis smlouvy  o zřízení věcného břemene 
č.: CB-014330028919/002 s E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice za 
účelem uložení kabelu NN pro napojení  stavby „Dolní Třebonín K/1510/6, Paleček –NN“ za 
jednorázovou úhradu ve výši 2500,-Kč bez DPH.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.215/2015  rada  schválila uzavření a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene 
č.: CB-014330028415/002 s E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice za 
účelem uložení kabelu NN pro napojení stavby „Záluží K/4/2, Mráz RD-NN“ za 
jednorázovou úhradu ve výši 5.000.-Kč bez DPH.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.216/2015 rada schválila rozpočtové opatření č.7, jak je uvedeno v příloze č.1 
tohoto zápisu.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.217/2015  rada  schválila žádost ŘSD ČR  správy České o souhlas s poražením 
třech ks stromů u silnice I.třídy a to konkrétně l ks břízy  a dvou ks lip. Stromy jsou silně 
proschlé a ohrožují bezpečnost silničního provozu.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.218/2015 rada schválila uzavření  a  podpis  smlouvy o právu uložit vedení 
vodovodu a kanalizace do obecních pozemků p.č.2267 a p.č.950/23 vše v k.ú. Dolní 
Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.219/2015 rada schválila navýšení neinvestičních finančních prostředků pro 
základní školu na malířské práce o částku 57.587,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Dolní Třebonín dne 24.9.2015 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                                               Pavel Ševčík    
Místostarosta obce                                                                                       Starosta obce 


