
 
Usnesení z Mimořádného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 14. ledna 2016 
_________________________________________________ 

 
 
Usnesením č.92/2016 zastupitelé obce schvalují podání žádosti o dotaci na akci 
“Víceúčelová sportovní hala se zázemím - Dolní Třebonín” na MŠMT do 
programu „Státní podpora sportu pro rok 2016 – program 133510“.  
 
Usnesením č.93/2016 zastupitelé obce schvalují podání žádosti o dotaci na 
zateplení obvodových zdí, střechy, výměnu oken a kotle v budově občanské 
vybavenosti č.p. 3 v Záluží nad Vltavou na ministerstvo životního prostředí-
Operační program životní prostředí-Prioritní osa 5:Energetické úspory-
Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie.  
 
Usnesením č.94/2016 zastupitelé obce souhlasí s konáním 44. ročníku  Rallye 
Český Krumlov 2016 ve dnech 27. a 28. května 2016 v katastrálním území 
Pr.Svince mimo zastavěnou část obce. 
 
Usnesením č.95/2016 zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem pozemku 
p.č.950/43 o výměře 23 m2 v k.ú.. 
 
Usnesením č.96/2016 zastupitelé obce souhlasí s prodejem pozemku p.č.128 o 
výměře 401 m2 za cenu 40,-Kč/m2  v k.ú. Dolní Svince. 
 
Usnesením č.97/2016 zastupitelé obce schvalují přijetí nevratného finančního 
příspěvku od Jihočeského vodárenského svazu, ul.S.K.Neumana 19, 370 01 
České Budějovice  ve  výši 250.000,-Kč na stavbu „Vodovod H.Třebonín –
Pr.Svince.“ a podpis smlouvy o poskytnutí příspěvku. 
 
Usnesením č.98/2016 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – členy rady ve výši 1.578,- Kč hrubého 
s platností od 1. 2. 2016.  
 



Usnesením č.99/2016 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – předsedy výboru zastupitelstva nebo komise 
rady ve výši 1.386,- Kč hrubého s platností od 1. 2. 2016.  
 
Usnesením č.100/2016 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – členy výboru zastupitelstva nebo komise rady 
ve výši 1.130,- Kč hrubého s platností od 1. 2. 2016.  
 
 
Usnesením č.101/2016 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – pouze členy zastupitelstva ve výši 576,- Kč 
hrubého s platností od 1. 2. 2016.  
 
Usnesením č.102/2016 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněného místostarostu ve výši 8.629,-Kč hrubého s platností od 1. 2. 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


