
 
                        Usnesení z jednání rady obce  Dolní Třebonín 
                                     konané dne 30.6.2016 
                      ______________________________________ 
 
 
Usnesením č.391/2016 rada schválila uzavření smlouvy s firmou E.ON 
Distribuce a.s. se sídlem F.A.Gerstnera  České Budějovice o  zřízení věcného 
břemene  č.ZP-014330038310/001 k zajištění práva pro uložení plynového 
vedení a zařízení realizované pod názvem „STL Dolní Třebonín, Ing.Hlásková“ 
do obecního pozemku p.č.2267 za jednorázovou finanční úhradu ve výši 2.500,-
Kč.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.392/2016 rada bere na vědomí žádost o prodej části pozemku 
p.č.1377/3 v k.ú. Dolní Třebonín dle přiloženého nákresu.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.393/2016  rada schválila prodloužení nájemních smluv 
dle přílohy č.1  tohoto usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.394/2016  rada bere na vědomí informaci o zahájení prací v DPS 
Záluží č.p.3. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.395/2016 rada schvaluje rozpočtovou změnu č.5 jak je uvedeno 
v příloze č.2 usnesení. 
 
Usnesením č.396/2016 rada bere na vědomí uzavření obecního úřadu pro 
veřejnost dne 4.7.2016.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.397/2016 rada souhlasí s proplacením faktur za provedené práce 
firmou Milan Rytíř  č.fa 5314 ve výši 120.000,-Kč bez DPH a faktury č.5414 
v celkové výši 90.000,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.398/2016 rada bere na vědomí informaci starosty obce o provedené 
kontrole Úřadem pro kontrolu nad výkonem státní správy ministerstva vnitra. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 



Usnesením č.399/2016 rada bere na vědomí informaci starosty o dopise 
Ing.Chabiny, ve kterém dle zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím žádal 
informace související s pořádáním druhého ročníku Třebonínského rellysprintu.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.400/2016 rada bere na vědomí jmenovaní pěti členů výběrové 
komise pro vyhodnocení nabídek na stavbu víceúčelové sportovní haly a pěti 
náhradníků : 
Ing.Ivan Jirsa                           - stavební dozor 
Mgr.Zdeněk Přívratský           - místostarosta obce 
Pavel Ševčík                            - starosta obce 
Ing.Lukáš Máče                       - projektant stavby 
Ing.Michal Novák                    - zpracovatel výběrového řízení 
 
Náhradníci: 
Ing.Helena Zemanová              - členka rady obce  
Ing.Ladislav Nováček              - projektant stavby 
Zdeněk Nejedlý                        - člen rady 
Alena Hanušová                       - hlavní účetní obce 
H.Čečelovská                           - členka rady 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.401/2016 rada bere na vědomí  výkaz projektu 
www.dolnitrebonin.cz   a výši úhrady za provedené  za práce 20.759.- Kč včetně 
DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.402/2016 rada schválila záměr obce pronajmout níže uvedené 
pozemky: p.č. 950/244 o výměře 170 m2, 1550/37 o výměře 44 m2, 1550/36 o 
výměře 60 m2, 1550/38 o výměře 140 m2,  1550/39 o výměře  5 m2, 950/327 
o výměře 77 m2, 950/326 o výměře 155 m2 vše v k.ú. Dolní Třebonín.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.403/2016 rada schválila zadání rekonstrukce 32 ks balkonů 
v nové bytové zástavbě za cenu 8.833,-Kč/ks firmě Tesařství KÁDA, krovy, 
dřevostavby, Vyšehradská 66 Český Krumlov . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Dolní Třebonín dne 30.6.2016 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                        Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                Starosta obce 


