
usnesení ze zasedání zastupitelstva upraveno dle zákona č.106/1999Sb., 
zákon o svobodném přístupu k informacím 

 
 
                  Usnesení z VII.veřejného zasedání zastupitelů 
               obce Dolní Třebonín konaného dne 23.června  2016 
                    od 18.00 v penzionu „KOLO“ Prostřední Svince. 
                  ____________________________________________ 
 
 
Usnesením č.113/2016 zastupitelé obce schvalují zprávu o plnění usnesení 
z VI.veřejného zasedání konaného dne  7.4.2016 a Mimořádného veřejného 
zasedání konaného dne 2.6.2016. 
 
Usnesením č.114/2016 zastupitelé obce schvalují zprávu o činnosti rady 
za období  od 14.4.2016 do 2.6.2016.  
 
Usnesením č.115/2016 zastupitelstvo  obce:  
 
I. bere na vědomí 
dokumentaci změny č. 2 územního plánu Dolní Třebonín; 
 
II. konstatuje 
že, změna č. 2 územního plánu Dolní Třebonín není v rozporu se Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění jejich 3. aktualizace, s Politikou 
územního rozvoje České republiky ve znění její 1. aktualizace, se stanovisky 
dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů ani se stanoviskem 
Krajského úřadu – Jihočeského kraje, jak je prokázáno v odůvodnění změny; 

III. bere na vědomí 
vypořádání připomínek k návrhu změny pro společné projednání dle ust. § 50 
stavebního zákona tak, jak je uvedeno v bodu 56. odůvodnění změny;   
 
IV. schvaluje 
návrh na vypořádání námitek  uplatněných v rámci veřejného řízení o návrhu 
změny dle ust. § 52 stavebního zákona tak, jak je uvedeno v bodu 58. 
odůvodnění změny; 
 
V. vydává 
změnu č. 2 územního plánu obce Dolní Třebonín; 
 

 



 

VI. ukládá 

starostovi obce prostřednictvím pořizovatele zajistit zveřejnění vydaného 
opatření obecné povahy na úřední desce dle ustanovení § 173 správního řádu a 
dále zajistit veškeré náležitosti po vydání změny územního plánu v souladu s 
požadavky podle § 162, § 165 a § 168 stavebního zákona 

Usnesením č.116/2016 zastupitelé obce schvalují závěrečný účet hospodaření 
obce za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením  
bez výhrad a účetní závěrku za rok 2015. 
 
Usnesením  č.117/2016 zastupitelé obce schvalují zprávu  o provedeném 
přezkumu hospodaření obce za rok 2015. 
 
Usnesením č.118/2016 zastupitelé obce souhlasí s přijetím neinvestiční dotace 
ve výši 200.000,-Kč na akci „76 BJ + TI Dolní Třebonín BD a 4 BJ“  od 
Jihočeského krajského úřadu  a s uzavřením smlouvy o jejím poskytnutí  
č.SDO/OREG/082/16  a jejím podpisem. 
 
Usnesením č.119/2016 zastupitelé obce schvalují prodej pozemku p.č.475 o 
výměře 1 m2 v k.ú. Dolní Třebonín za cenu 80,-Kč.  
 
Usnesením  č.120/2016 zastupitelé obce schvalují prodej části pozemku 
p.č.1431/1 v k.ú. v  Záluží nad Vltavou označeném písmenem „a“ o výměře  18 
m2 za cenu 40,-Kč/m2. 
 
Usnesením č.121/2016  zastupitelé obce schvalují prodej  pozemku v k.ú. Dolní 
Svince  p.č.96/3 o výměře 214 m2 za cenu 40,-Kč/m2. 
 
Usnesením č.122/2016 zastupitelé obce schvalují koupi pozemku p.č.950 /262 o 
výměře 157 m2 a pozemku p.č.950/248 o   výměře 20 m2  v k.ú. Dolní 
Třebonín. 
    
Usnesením č.123/2016 zastupitelé obce schvalují nový jednací řád zastupitelstva 
obce Dolní Třebonín s účinností  od 30.6.2016,  ke stejnému ruší stávající 
jednací řád. 
 
 
 


