
 
 
 
 
 
                         Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                         konané dne 3. 12. 2015. 
                            ____________________________________ 
 
 
Usnesením č.267/2015 rada schválila uzavření a podpis smlouvy o zabezpečení 
zimní údržby se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., závodem 
Český Krumlov. Předmětem smlouvy je zabezpečení místních komunikací 
posypem v celkové délce 5 km s plněním díla od 20.11.2015 do 31.3.2016 za 
celkovou cenu ve výši 25.000,-Kč bez DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.268/2015 rada schválila uzavření obecního úřadu pro veřejnost 
v době od 22.12.2015 12.00 hod. do 31.12.2015.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.269/2015 rada schválila podpis smlouvy č.1789/2015-SML/ 03245  
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy, státním podnikem se 
sídlem Holečkova 8, Praha 5 jako budoucí stranou povinnou ze služebnosti. 
Předmětem smlouvy je vznik oprávnění vybudovat na částech pozemku Povodí 
„Vodovod Horní Svince-Dolní Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.270/2015 rada schválila vytvoření splátkového kalendáře k úhradě 
dluhu  ve výši 11.466,-Kč. Pokud dojde k přerušení řady splátek, bude splátkový 
kalendář zrušen. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.271/2015 rada schválila přijetí účelové dotace ve výši 2.800.-Kč 
od Jihočeského krajského úřadu se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 
České Budějovice a  podpis smlouvy č.SDO/KHEJ/518/15. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
 
 



 
 
Usnesením č.272/2015 rada vzala na vědomí převod práv a povinností člena BD 
D. Třebonín s právem užívat  byt č.2 v BD v č.p.168 na nabyvatele práv a 
povinností člena BD . Rada zároveň schválila uzavření nájemní smlouvy k výše 
uvedenému bytu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.273/2015 rada vzala na vědomí převod práv a povinností člena BD 
D.Třebonín  s právem užívat byt č.2 v BD v č.p.153 na nabyvatele práv a 
povinností člena BD. Rada zároveň schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu 
s nabyvateli práv.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.274/2015 rada schválila zvýšení osobního příplatku a příplatku za 
vedení  řediteli ZŠ a MŠ D.Třebonín . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.275/2015 rada projednala a schválila rozpočtové opatření č.11 tak, 
jak je uvedeno v příloze č.1 zápisu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.276/2015 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv 
tak, jak je uvedeno v příloze č.2 zápisu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
Dolní Třebonín dne 3.12.2015 
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