
Upravené usnesení 
Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

konané dne 28. 7. 2016 
______________________________________ 

 
 
Usnesením č.403/2016 rada obce schválila program jednání. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.404/2016 rada schválila zprávu o plnění usnesení přijatých na 
jednání rady obce dne 30. 6. 2016. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.405/2026 vzala rada na vědomí informaci o výsledku výběrového 
řízení pro přijetí úvěru k financování rekonstrukce ČOV, zateplení budovy DPS 
Záluží a ke stavbě víceúčelové sportovní haly a doporučuje zastupitelstvu obce 
uzavřít smlouvu o čerpání úvěru ve výši 40.200.000,-Kč s fixní úrokovou 
sazbou na celou dobu čerpání ve výši 0,25 %  s Komerční bankou a.s. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.406/2016 vzala rada na vědomí  Protokol o kontrole výkonu 
samostatné působnosti, která byla provedena  na základě ustanovení § 129 a 
násl.zákona 128/2000 o obcích dne 30.6.2016 kontrolním orgánem Ministerstva 
vnitra a  s dosavadním plněním opatření, které byly na základě v něm uvedených 
zjištění  obci uloženy. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.407/2016 rada schválila zveřejnění záměru obce prodat část 
pozemku v k.ú. Záluží nad Vltavou č.p.1030/15 a č.p.1448/1. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.408/2026 rada schválila platnosti nájemních smluv. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Unesením č.409/2016 rada schválila žádost o souhlas s převodem nájemní 
smlouvy k bytu č. 2 v BD čp. 205. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č. 410/2016 rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k            
bytu č. 2 v ŘD č. p. 238. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
 



Usnesením č.411/2016 schválila rada obce rozpočtové opatření č.6, tak, jak je 
uvedeno v příloze č.1 tohoto zápisu. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.412/2016 rada souhlasí s výměnou starých okapů za nové, 
s odvodněním, opravou stávající dešťové kanalizace a s instalací antény pro 
příjem televizního signálu domu čp. 3 v Záluží nad Vltavou. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.413/2016 rada obce schválila uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu plynovodní přípojky na obecním pozemku p.č.2260/1 v k.ú. Dolní 
Třebonín. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.414/2016 rada obce schválila jednací řádu rady obce s účinností od 
29.7.2016. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.415/2016  rada obce schválila výměnu přívodního el. kabelu na 
ČOV. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.416/2016 rada schválila zadání prací opravy fasády štítu bytového 
domu čp. 183 firmě UMMAK Milan Mráz se sídlem Vlachovo Březí.  
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.417/2016 rada souhlasí s termínem konání VIII. veřejného 
zasedání dne 11.8.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. 
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Usnesením č.418/2016 rada obce  schválila  uzavření příkazní smlouvy pro 
vypracování a podání žádosti o dotaci na ministerstvo zemědělství   na akci 
„Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Dolní Třebonín“ s firmou Alena Hanselová-
IN-AL  Pod Hrází 579, 381 01 Český Krumlov.  
Schváleno jednohlasně bez připomínek 
 
Dolní Třebonín dne 28.7.2016 
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