
 
Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

konané dne 2. 6. 2016. 
______________________________________ 

 
 
Usnesením č.381/2016 rada schválila dodavatelem prací zateplení obvodového 
pláště, střechy, výměny oken budovy č. p. 3 v Záluží nad Vltavou včetně 
výměny kotle pro vytápění budovy firmu   STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o., 
IČO 281 31 151   U Trojice 239  381 01 Český Krumlov za celkovou cenu prací 
ve výši 2.998.783,-Kč bez DPH a uložila starostovy obce podepsat smlouvu o 
dílo. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.382/2016 rada schválila přidělení bytu č. 3 v BD 211 od 10.6.2016. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.383/2016 rada schválila uzavření a podpis smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. CB-014330033910/001 s E.ON Distribuce a.s. se sídlem 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou úplatu ve výši 
2.000,-Kč bez DPH a smlouvy č. CB-014330029560/001 za jednorázovou 
úplatu ve výši  5.000,-Kč bez DPH.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.384/2016 rada souhlasí s výměnou úřední desky na návsi a dle 
potřeby v dalších částech obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.385/2016 rada souhlasí s osazením informativní dopravní značky 
„Slepá ulice“ č. IP 10a na začátek účelové komunikace p. č. 2270 k. ú. Dolní 
Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.386/2016 rada stanovuje nový termín na dokončení oprav balkonů 
do 30. 6. 2016. Pokud nebudou opravy započaty do 15. 6. 2016 bude zakázka 
zadána jiné firmě. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.387/2016 rada souhlasí se zadáním opravy kanalizace od obecní 
garáže přes zahradu ZŠ, opravu kanalizace od Palečků, opravu propadlé 
komunikace u kanalizační vpustě u Foitlů a v ulici u Boušků  firmě Milan Rytíř. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Usnesením č.388/2016 rada souhlasí s instalováním zpomalovacího prahu  na 
místní komunikaci v Horní Svinci v úrovni domu č.p.1 – Vladislav Perník a dále 
v celé délce této komunikace omezit rychlost na 30 km /hod. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.389/2016  rada souhlasí s vydáním souhlasu k povolení kácení 
zeleně rostoucí mimo les firmě Dopravoprojekt Brno a.s. Kounicova 271/13 
v souvislosti se stavbou dálnice „D3 0310/II Hodějovice Třebonín“ na pozemku 
p.č.439/2 v k.ú. Prostřední Svince a se zplnomocněním k zastupování za účelem 
vydání povolení ke kácení podle § 8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.390/2016 rada souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat 
pozemek st.475 o výměře 1 m2 v k.ú.  Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
 
 
  Dolní Třebonín dne 2.6.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


