
 
 
 
 

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

_______________________________________ 
 
 
Usnesením č.220/2015 rada souhlasí s tím, aby žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2015-2016 byly podávány každý pracovní den           
od 22. února do 26. února v době od 06.30 hod. do 16.30 hod. k rukám vedoucí 
učitelky v mateřské škole. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.221/2015 rada schválila termín zápisu dětí do 1. ročníku Základní 
školy dne 29.ledna 2016 v době od 08.00 hod. do 13.00 hod.v kanceláři ředitele 
ZŠ pro děti, které navštěvují  mateřskou školu v obci.  
Ostatní zájemci mohou přijít v době od 13.30 hod. do 15.30 hod. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.222/2015 rada schválila přerušení provozu školní družiny: 
- 29. - 30.10.2015                         Podzimní prázdniny 
- 23.12.2015 – 3.1.2016               Vánoční prázdniny 
- 29.1.2016                                   Pololetní prázdniny 
- 22. – 28.2.2016                          Jarní prázdniny 
- 24. – 25.3.2016                          Velikonoční prázdniny  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.223/2015  rada schválila poražení stromu – 1 ks smrku na 
pozemku p.č.1310/7 v Horním Třeboníně.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.224/2015 rada schválila návrh na vyřešení parkování v nové části 
bytové výstavby. Prostor určený pro parkování bude rozdělen na jednotlivá 
parkovací místa o délce 5 m s vyznačením čísla popisného domu a čísla bytu, ke 
kterému bude parkovací místo bezplatně přiděleno. Ke každému bytu bude 
určeno 1 parkovací místo. Systém parkování bude upřesněn formou obecně 
závazné vyhlášky. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Usnesením č.225/2015 rada souhlasí na základě žádosti firmy ÚMAK – AUTO 
DESIGN RACING TEAM Skuherského 58, 370 01 České Budějovice IČO: 751 
30 297  se zapůjčením a uzavřením účelové komunikace p.č.1429 v k.ú. Záluží 
nad Vltavou, část Čertyně za účelem pořádání amatérské automobilové soutěže 
pod názvem „Třebonínský rallysprint“  dne  7.11.2015 v době od 07.00 hod. do 
18.00 hod.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.226/2015 rada souhlasí s termínem konání “Vítání občánků“ dne 
24.10.2015.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.227/2015 rada schválila provozní řád vodovodu v části naší obce 
Záluží nad Vltavou.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.228/2015 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv: 
DT 235        na dva roky 
DT 218        na dva roky 
DT 230        na dva roky      
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.229/2015 vzala rada na vědomí dopis občana, kterým vyslovuje 
nesouhlas s prodejem pozemku p.č.950/413 o výměře 23 m2 v k.ú. Dolní 
Třebonín a zároveň uložila starostovi obce seznámit s ním zastupitele při 
projednávání prodeje výše uvedeného pozemku na V. veřejném zasedání dne 
10.12.2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Dolní Třebonín dne 8.10.2015 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                              Pavel Ševčík 
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