
 
Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

konané dne 14. 4. 2016 
_______________________________________ 

 
 
 
Usnesením č.342/2016 rada souhlasí s jmenováním níže uvedených členů a 
náhradníků pro vyhodnocení nabídek výběrového řízení na rekonstrukci ČOV 
Dolní Třebonín: 
 
Složení komise. 
Mgr. Zdeněk Přívratský                - zástupce obce - předseda komise 
Ing. Ivan Jirsa                                      - stavební dozor, stavební inženýr 
Ing. Husinecký                                     - stavební inženýr 
Ing. Petr Frouz                                     - zástupce gen. projektanta 
Ing. Mára                                             - stavební inženýr, zást. provozovatele  
 
Náhradníci: 
Pavel Ševčík                                       - starosta obce 
Ing. arch. Nováček                              - projektant 
Alena Hanzalová                                  - zástupce provozovatele 
Ing. Helena Zemanová                         - zastupitel, ekonomka 
Ing. Jana Máchová                               - zástupce projektanta 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.343/2016 rada schválila zadání prací výměny koberců v budově 
obecního úřadu o celkové ploše 127 m2 firmě Alena Vychlopeňová, Chlum 5, 
Křemže za cenu bez DPH ve výši 45 678,79 Kč.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.344/2016 rada schválila zveřejnění záměru obce prodat část 
pozemku p. č. 1431/1 v k. ú. Záluží nad Vltavou označeného písmenem „a“ o 
výměře 18 m2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.345/2016 rada schválila zveřejnění záměru obce prodat  pozemek 
p.č.96/3 o výměře 214 m2 v k.ú. Dolní Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.346/20126 rada obce souhlasí se zakoupením vybavení dětského 
hřiště v hodnotě zařízení do 50.000,- Kč pro část naší obce Pr. Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



Usnesením č.347/2016 rada obce schválila zadání prací generální opravy 
komunikace do Věncové hory p. č. 2228/4 k. ú. Dolní Třebonín, firmě Eurovia 
závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice za cenu prací ve 
výši 196 932,-Kč bez DPH.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.348/2016 rada schválila přidělení bytu v DPS.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.349/2016 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv: 
                   DT 201   na dva roky 
                   DT 212   na dva roky 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.350/2016 rada schválila žádost nájemnice bytu č.3 v čp. 211 
k 31.5.2016. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.351/2016 rada schválila žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 
obce na nákup pneumatik na republikové závody motokár v celkové výši 
12 000,-Kč. Ten bude poskytnut ve dvou stejně velkých splátkách, v prvním a 
druhém pololetí.  Rada zároveň schválila uzavření a podpis smlouvy o dotaci.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.352/2016 rada schválila poskytnutí příspěvku pro uživatele 
pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území naší obce. 
Na základě smlouvy o poskytování pečovatelské služby společností Ledax o.p.s. 
na území obce uzavřené dne 1.1.2010 schválila pro rok 2016 poskytnutí 
příspěvku  ve výši 1 000,-Kč/ čtvrtletí pro tři naše občany.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.353/2016 rada schválila uzavření Smlouvy s panem Karlem 
Pejskarem bytem Roudenská 21, České Budějovice 370 01 o právu k provedení 
stavby, které spočívá v uložení kanalizační přípojky do obecních pozemků 
p.č.1302/1 a 1301 v k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.354/2016  rada schválila uzavření Dohod o zajištění obslužnosti 
vodovodního vedení uloženého v pozemcích vlastníků v Horních a Dolních 
Svincích  uvedených v příloze č.1 usnesení z jednání rady. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Usnesením č.355/2016  rada schválila žádost firmy ÚMAK – AUTO DESIGN 
RACING TEAM Skuherského 58, 370 01 České Budějovice IČO: 751 30 297 o 
souhlas se zapůjčením a uzavřením účelové komunikace p.č.1429 a místní 
komunikace  p.č.1430/1 v k.ú. Záluží nad Vltavou, část Čertyně za účelem 
pořádání amatérské automobilové soutěže pod názvem „Třebonínský 
rallysprint“ dne 7.5.2016 v době od 07.00 hod. do 18.00 hod.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.356/2016 rada souhlasí s poražením 1 ks smrku na p.č.2040/5 
v k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.357/2016 rada schválila nabídku Jihočeské televize na natočení 
naší akce „Dětský den“ dne 25. 6. 2016.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
Dolní Třebonín dne 23.3.2016 
 
 
 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                       Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                              Starosta obce 
  
 
 


