
 
 

 
 
 

Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
konané dne 5. 11. 2015. 

____________________________________ 
 
Usnesením č.239/2015 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat obecní pozemky 
p.č.213/37 o výměře 532 m2, 326/70 o výměře 757 m2, p.č.439/5 o výměře 388 m2, 439/6 o 
výměře 142 m2, 493/10 o výměře 298 m2, 493/20 o výměře 119 m2, 577/3 o výměře 320 m2, 
577/4 o výměře  120 m2, 577/6 o výměře 64 m2, 1041/2 o výměře 685 m2, 1041/3 o výměře 
149 m2, 1048/1 o výměře 189 m2, 1048/4 o výměře m2 a 1068/2 o výměře 175 m2 vše 
v k.ú. Prostřední Svince.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.240/2015 rada souhlasí s převodem práv a povinností člena BD D. Třebonín 
bytem D. Třebonín č. 184. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.241/2015 rada souhlasí s převodem práv a povinností člena BD D. Třebonín 
bytem D. Třebonín čp. 168.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.242/2015 rada souhlasí s návrhem ceny vodného pro část naší obce Záluží nad 
Vltavou pro rok 2016 ve výši 38.63,-Kč/m3 včetně DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.243/2015  rada souhlasí s návrhem ceny vodného pro obec Chlumec pro rok 
2016 ve výši 38.53,-Kč/m3 včetně DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.244/2015 rada souhlasí s poražením dvou ks stromů - lip na pozemku p.č.658/3 
v k.ú. Pr. Svince v prostoru budované vodní nádrže. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.245/2015 rada schválila prodej dřeva ze dvou ks lip v celkovém množství      
2,30 m3 za cenu 1.000,-Kč m3. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.246/2015 rada schválila žádost SÚS Č. Krumlov o vydání povolení k poražení 
celkem čtyř ks stromů - l ks  topolu na pozemku p.č.1056/1 v k.ú. Pr.Svince, 1 ks javoru na 
pozemku p.č.1057/23  v k.ú. Pr.Svince, 1 ks třešně na pozemku p.č.1047/1 v k.ú. Pr.Svince  a 
1 ks javoru na pozemku p.č.2273/2 v k.ú. D.Třebonín.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 



 
 
Usnesením č.247/2015 rada schválila uzavření smlouvy se stavební  firmou Milan Mráz, 
Sídliště Hájky Vlachovo Březí na opravu fasád domů. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.248/2015 rada schválila převod nájemní smlouvy k bytu č.2 v BD čp. 120.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.249/2015 rada schválila vytvoření splátkového kalendáře úhradě dluhu na 
nájemném k bytu č.2 v BD 120  ve výši 17.152,-Kč. Pokud dojde k přerušení řady splátek, 
bude splátkový kalendář zrušen.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.250/2015 rada schválila vytvoření splátkového kalendáře k úhradě ve výši 
31.392,-Kč. Pokud dojde k přerušení řady splátek, bude splátkový kalendář zrušen.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.251/2015 rada schválila vytvoření splátkového kalendáře k úhradě dluhu ve výši 
30.876,-Kč. Pokud dojde k přerušení řady splátek, bude splátkový kalendář zrušen.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.252/2015  rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv. K bytu 
D.Třebonín 242 byla nájemní smlouva prodloužena o dva roky, k bytu v BD 211 také o další 
dva roky. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.253 rada schválila obnovení nájemní smlouvy k bytu č.9 v BD č.120 na dobu 
určitou do 30.4.2016. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.254/2015 rada schvaluje zadání prací na opravě povrchu místní komunikace 
D.Třebonín - Dolní Svince stavební firmě Milan Rytíř České Budějovice. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.255/2015 rada schválila rozpočtový výhled na rok 2016 - 2017 dle přílohy 
usnesení č.1.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Dolní Třebonín dne 5. 11. 2015 
 

 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                                      Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                              Starosta obce                                                                                    
 


