
 
 

Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

konané dne 11. 2. 2016 

_______________________________________ 

 
 

Usnesením č.299/2016 rada projednala a schválila uzavření licenční smlouvy  o 

veřejném provozování hudebních děl č.VP 2016 27165 s Ochranným svazem 

autorským za autorskou odměnu ve výši 2.299,-Kč včetně DPH pro rok 2016. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými     

 

Usnesením č.300/2016 rada schválila poražení 1 ks stromu borovice u plotu 

domu čp. 25 na pozemku 2292/3 v Dolním Třeboníně. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými     

 

Usnesením č.301/2016 rada schválila uzavření a podpis smlouvy 

č.1040010079/003  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou 

E.ON, F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice za účelem umístění 

distribuční soustavy – kabelových rozvodů NN do pozemků p.č.K.N. 96/3, 110, 

128, 226/1, 226/2, 228/1, 228/2, 656/2, 671/1, 673,  P.K. 155, 228, 660, 669, 

671/2, 673 vše v k.ú. Dolní Svince. Vzhledem k rozsahu stavby obec požaduje 

jednorázovou úhradu ve výši 50.000,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými     

 

Usnesením č.302/2016 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv 

tak,  jak je uvedeno v příloze č.1 usnesení z dnešního jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými     

 

Usnesením č.303/2016 rada souhlasí s koupí starší multikáry od obecního úřadu  

Svatý Jan nad Malší  za cenu ve výši 18.500,-Kč.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými     

 

Usnesením č.304/2016 rada schválila položkový rozpočet  obce pro rok 2016 dle 

přílohy usnesení č.2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými     

 

Usnesením č.305/2016 rada schválila uzavření Dohody o zajištění obslužnosti 

vodovodní přípojky s paní Klárou Šmejkalovou bytem Dolní Třebonín č. 213 na 

pozemku p.č.950/345 v k.ú. Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými     

 

 



Usnesením č.306/2016 rada schválila uzavření Dohody o zajištění obslužnosti 

vodovodní přípojky s panem Františkem Širmerem a Jitkou Zídkovou, oba 

bytem Dolní Třebonín č.212 na pozemku p.č.950/349 v k.ú. Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými     

 

Usnesením č.307/2016 informoval starosta radu o jednání k projektu stavby 

chodníku Horní-Dolní Třebonín, které se uskuteční dne 15.2.2016 od 13.00 hod. 

Jednání se zúčastní zástupci SÚS Č.Krumlov, Policie a projektant.   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými     

 

Dolní Třebonín dne 11. 2. 2016 

 

 

 

Ing. Helena Zemanová                                                       Pavel Ševčík 

         člen rady                                                                   Starosta obce 
 


