
Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
konané dne 28. 4. 2016 

_______________________________________ 
 
 
 
Usnesením č.358/2016 rada souhlasí s návrhem nového jednacího řádu 
zastupitelstva obce.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.359/2016 rada souhlasí s převodem členských práv a povinností 
člena BD D. Třebonín s právem užívat rodinný dům č. p. 152. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.360/2016 rada souhlasí s převodem členských práv a povinností 
člena BD D. Třebonín s právem užívat byt č. 4 v BD č. p. 158. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.361/2016 rada schválila uzavření a podpis Smlouvy o zřízení práva 
stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky na pozemcích ve vlastnictví 
obce č. 2267 a 950/23 v k. ú. Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.362/2016 rada schválila rozpočtové opatření č. 4, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 usnesení z jednání rady. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.363/2016 rada souhlasí s vypsáním a zadáním zpracování 
výběrového řízení na zateplení domu DPS v Záluží, výměnu oken a zdroje 
vytápění firmě J&M Solutions, s.r.o., se sídlem Malá Štěpánská 1932/3, 120 00 
Praha 2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
Usnesením č.364/2016 rada schválila Návrh na uzavření smlouvy o budoucí  
smlouvě č.1030030321/001 o zřízení věcného břemene - souhlas s umístěním 
distribučního zařízení firmy E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,      
370 49 České Budějovice spočívající v právu realizovat na obecním pozemku 
p.č.2267 v k. ú. Dolní Třebonín stavbu „Dolní Třebonín Malinovský RD – NN“ 
za jednorázovou úplatu ve výši 2.500,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 



Usnesením č.365/2016  rada schválila Návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě č.1030030731/003 o zřízení věcného břemene - souhlas s umístěním 
distribučního zařízení firmy E.ON Distribuce a.s. F. A. Gerstnera 2151/6,       
370 49 České Budějovice na zatížené nemovitosti - pozemek p.č.1353 v k.ú. 
Dolní Třebonín stavbu „Dolní Třebonín K/1353, sport. hala - NN“ za 
jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.366/2016 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv: 
DT 214             o dva roky 
DT 221             o dva roky 
Záluží č.3          o jeden rok 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.367/2016 bere rada na vědomí dopis pana Jana Rytíře, kterým se 
ke dni 26. 4. 2016 vzdává mandátu zastupitele obce Dolní Třebonín.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.368/2016 rada bere na vědomí dopis předsedy BD Dolní Třebonín 
pana Radka Šrota. Podnět bude řešen samostatně písemnou formou.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
Dolní Třebonín dne 28. 4. 2016 
 


