
 
 

 
 
 

Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
konané dne 17. 12. 2015 

_______________________________________ 
 
 
Usnesením č.277/2015 rada schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nevratného příspěvku na 
financování vodohospodářského majetku pro veřejnou potřebu obce s Jihočeským 
vodárenským svazem, ulice S.K.Neumana 29 370 01 České Budějovice na podporu investiční 
činnosti obce Dolní Třebonín na úseku zásobování pitnou vodou a to: Stavby-Vodovod Horní 
Třebonín-Prostřední Svince“ ve výši 250.000,-Kč nejpozději do 31. 1. 2016. 
Rada ukládá starostovi smlouvu podepsat. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.278/2015 rada schválila kalkulaci vodného a stočného pro Dolní Třebonín a  
Prostřední Svinci na rok 2016. Vodné bude v D. Třeboníně a ve Svinci účtováno ve výši 
39.68,-Kč včetně DPH, stočné ve výši 14,89,-Kč včetně DPH.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.279/2015 rada doporučuje zastupitelstvu schválit žádost  o souhlas s konáním 
44.ročníku Rallye Český Krumlov pořádané  ÚAMK RALLYE Český Krumlov, Urbinská 
142, P.O.Box 26 , 381 01 Český Krumlov ve dnech 27. - 28. května 2016 v úsecích Dolní 
Třebonín-Dolní Svince-Prostřední Svince-přejezd silnice č.155-Horní Svince a dále účelovou 
komunikací do Skřidel. 
Schváleno poměrem hlasů 3 ku 1.  
 
Usnesením č.280/2015 rada schválila žádost firmy AUTO WELSER ASSISTANCE s.r.o. K. 
Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice o povolení k umístění lakovací kabiny 
TERMOMECANICA GL 5MEGA TOP na p.č.142/1 v k.ú. Prostřední Svince a její 
provozování.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.281/2015 rada schválila dodatek číslo 2 ke smlouvě o zajištění provozu 
sběrného dvora, převzetí a odstranění odpadů uzavřenou s firmou KAPEX s.r.o., Krajinská 
33/5, 370 01 Č. Budějovice. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.282/2015 schválila prodloužení platnosti nájemních smluv tak, jak je uvedeno 
v příloze č.1 usnesení.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.283/2015 rada schválila převod práv a povinností člena BD D.Třebonín 
spojených s právem užívat byt č.2 v bytovém domě č.183  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



Usnesením č.284/2015 rada schválila roční odměnu pro ředitele ZŠ  za rok 2015.    
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými    
 
Usnesením č.285/2015 rada schválila rozpočtové opatření č.12, jak je uvedeno v příloze č.2 
usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.286/2015 rada schválila ukončení platnosti nájemní smlouvy k bytu č.2 v BD 
čp.243 ke dni 31.12.2015.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.287/2015 rada  schválila přidělení  bytu č.2 v BD 243 k 1. 1. 2016 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.288/2015 rada schválila vytvoření splátkového kalendáře k úhradě dluhu ve výši 
10.049,-Kč. Dluh bude uhrazen v celkem 7 splátkách pravidelně po sobě jdoucích. Šest 
splátek bude ve výši 1.450,-Kč, poslední sedmá bude ve výši  1.349,-Kč. První splátka musí 
být uhrazena nejpozději do 20. 1. 2016. Splátky musí být hrazeny spolu s řádným nájemným. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.289/2015 rada schválila vytvoření splátkového kalendáře k úhradě dluhu ve výši 
67.746,-Kč. Dluh bude uhrazen celkem v 18-ti splátkách. Sedmnáct splátek bude ve výši 
3.760,-Kč, poslední osmnáctá bude ve výši 3.826,-Kč. První splátka musí být uhrazena 
nejpozději do 20. 1. 2016. 
Splátky musí být hrazeny spolu s řádným nájemným. 
 
Usnesením č.290/2015 rada schválila podání žádosti o získání dotace pro stavbu 
víceúčelového sportovního zařízení k ministerstvu školství a tělovýchovy ČR. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.291/2015 rada schválila podání žádosti o dotaci na zateplení, výměnu oken, 
zateplení střechy a výměnu kotle v bytovém domě Záluží čp. 3.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.292/2015 rada souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat pozemek p.č.128 
v k.ú. Dolní Svince o výměře 401 m2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.293/2015 rada schválila finanční dar pro starostu obce za mimořádné pracovní 
výsledky při zajišťování investičních, společenských a kulturních akcí v obci v roce 2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Dolní Třebonín dne 17. 12. 2015 
 
Ing. Helena Zemanová                                                                             Pavel Ševčík 

člen rady                                                                                         starosta obce 


