
                    Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                        konané dne 25. 8. 2016. 
                      ______________________________________ 
 
Usnesením č.419/2016 rada schválila program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.420/2016  rada konstatuje, že provedenou kontrolou přijatých 
usnesení  bylo zjištěno, že  třemi členy rady došlo k porušení usnesení rady 
č.405/2016 ze dne 28.7.2016, kterým doporučili zastupitelům obce schválit 
uzavření smlouvy o čerpání úvěru ve výši 40.200.000,-Kč a při hlasování na 
VIII. veřejném zasedání dne 11.8.2016  hlasovali  opačně, tedy proti přijetí 
úvěru. Ostatní usnesení byla naplněna. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.421/2016 rada obce souhlasí s doplněním smlouvy o úvěru od  
Komerční banky a.s. v celkové výši 40.200.000,-Kč o ustanovení, že z této sumy 
bude čerpáno pouze 10.200.000,-Kč – 6.600.000,-Kč na rekonstrukci ČOV a 
3.600.000,-Kč na zateplení budovy DPS v Záluží nad Vltavou. Upravenou 
smlouvu o úvěru doporučuje rada ke schválení zastupitelům obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.422/2016 rada ruší výběrové řízení na stavbu Víceúčelové 
sportovní haly.    
Schváleno poměrem hlasů tři ku dvěma. Proti Ševčík a Čečelovská.  
 
Usnesením č.423/2016 rada schválila vypsání výběrového řízení na stavební  
úpravy sběrného dvora a na dodávku zařízení a vybavení sběrného dvora. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.424/2016 rada schválila oslovení tří firem pro dodávku stavebních 
prací na dostavbu Sběrného dvora Dolní Třebonín: 
-  Stavebna Nejedlý spol. s.r.o.,  u Trojice 120, Č.Krumlov 
- Bína Velešín spol. s.r.o.,   J.Kamarýta 69, Velešín 
- Kohout company s.r.o.,  Tovární 66,  Český Krumlov 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.425/2016 rada schválila oslovení tří firem pro dodávku zařízení a 
vybavení Sběrného dvora Dolní Třebonín: 
SPINTECH s.r.o., Chvalšiny 322  
Pilnaj Cont s.r.o., Roudnice nad Labem 
MEVA-CB s.r.o., Hůrská 2635, 370 04 České Budějovice 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



Usnesením č.426/2016 rada schvaluje termín pro konání vyhodnocení 
výběrových řízení na dodávku stavebních prací pro úpravu sběrného dvora a 
dodávku zařízení a vybavení sběrného dvora na den 13.9.2016 od 08.00 hod. 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.427/2016 rada schvaluje jmenování členů výběrové komise 
k vyhodnocení výběrového řízení na dodávku prací pro úpravu Sběrného dvora 
Dolní Třebonín a dodávku jeho zařízení a vybavení : 
Milan Pardamec                            - technik Kapexu 
Mgr.Zdeněk Přívratský                 - místostarosta obce  
Ing.Ivan Jirsa                                 - stavební dozor obce 
Pavel Peroutka                              - zapisovatel 

 
Náhradníci: 
Ing.Helena Zemanová                    - členka rady obce 
Pavel Ševčík                                   - starosta obce 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.428/2016 rada schválila Smlouvu o dílo č.95/16 na dodávku a 
montáž plastových oken z profilu EURO 16 do budovy „Společenská místnost 
Prostřední Svince čp.13“  za celkovou cenu ve výši 53.376,-Kč bez DPH.  
Rada zároveň uložila starostovi smlouvu podepsat.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.429/2016  rada schválila žádost firmy AUTO DESIGN RACING 
TEAM se sídlem Skuherského 58 České Budějovice o stanovení místní a 
přechodné úpravy na místní  a účelové komunikaci  p.č.1425, 1167/12, 1326/4, 
1429, 1430/3, 1430/1, 1432/3 v k.ú. Záluží nad Vltavou za účelem pořádání 
automobilové soutěže dne 10.9.2016 v době od 07.00 hod. do 18.00 hod.   Rada 
s konáním soutěže i se stanovením místní a přechodné úpravy provozu na výše 
uvedených pozemních komunikacích souhlasí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
  
 
 
Usnesením č.430/2016 rada rozhodla nevyužít nabídku na koupi pozemku 
p.č.1550/82 o výměře 18 m2 v k.ú. Dolní Třebonín a vzdává se tímto svého 
předkupního práva k tomuto pozemku. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 



Usnesením č.431/2016  rada souhlasí zveřejnit záměr obce prodat  pozemky 
p.č.1377/5 o výměře 4 m2,  p.č. 1377/6 o výměře 106 m2 a p.č.1377/7 o výměře 
73 m2 vše v k.ú. Dolní Třebonín.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.432/2016  rada obce bere na vědomí dopis předsedy BD Radka 
Šrota s žádostí o poskytnutí informací z účetnictví obce a BD. Požadované 
informace mu budou poskytnuty v datu a čase po dohodě s hlavní účetní obce, 
v její kanceláři a za její přítomnosti. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.433/2016 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv dle 
přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.434/2016  rada obce schválila konání IX. veřejného zasedání na 
den 8. září 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.435/2016 rada obce souhlasí se zvláštním užíváním komunikace  
II/155 Pr.Svince - Holkov v době od 1.9.2016 do 5.9.2016 za účelem 
rekonstrukce této vozovky. Rovněž tak souhlasí s vedením objížďky osobních  
vozidel ve stejném termínu přes Horní a Dolní Třebonín.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
 
 
 
Dolní Třeboní n dne 25.8.2016    
 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                          Pavel Ševčík                  
Místostarosta obce                                                                 Starosta obce 


