
Upravená rada 
 

Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
konané dne 29. 9. 2016 

_______________________________________ 
 

 
Usnesením č.453/2016 rada schválila program svého jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.454/2016 rada schválila zprávu o kontrole plnění usnesení 
z jednání rady dne 15.9.2016 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.455/2016 rada vzala na vědomí dopis od Ministerstva vnitra ČR o 
splnění povinnosti dle ustanovení § 129 zákona o obcích o ukončení kontroly, 
která byla provedena dne 30. června 2016 s konstatováním, že přijatá opatření 
k nápravě zjištěných nedostatků jsou adekvátní a tímto je kontrola považována 
za uzavřenou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.456/2016 rada souhlasí s udělením licencí k provozování veřejné 
linkové dopravy na linku 330020 Český Krumlov – České Budějovice, dále na 
linku č. 330055 Český Krumlov - Horní Třebonín - Mojné - Velešín - Kaplice a 
na linku č. 330060 Český Krumlov - Zlatá Koruna - Záluží dopravci ČSAD 
AUTOBUSY České Budějovice a. s. Žižkova tř.1321/1 370 01 České 
Budějovice. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.457/2016 rada bere na vědomí dopis pana Ing. Františka Leštiny. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.458/2016 rada schválila splátkový kalendář k úhradě dluhu ve výši 
28.731,-Kč. Dluh bude uhrazen v celkem 18 ti splátkách. 17 splátek bude ve 
výši 1.596,-Kč, poslední osmnáctá bude ve výši  1.599,-Kč. První splátka bude 
uhrazena nejpozději do 20. 10. 2016 a další vždy ke stejnému datu v měsíci. 
Všechny splátky musí být hrazeny spolu s řádným nájemným a musí jít 
v nepřetržité řadě za sebou pod ztrátou výhodnosti.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
 
 



Usnesením č.459/2016 rada schválila splátkový kalendář k úhradě dluhu ve výši 
8.000,-Kč. Dluh bude uhrazen v celkem 8 splátkách po 1.000,-Kč. První splátka 
bude uhrazena nejdéle do 15. 10. 2016 další vždy ke stejnému datu v měsíci. 
Splátky musí být hrazeny spolu s řádným nájemným a v nepřetržité řadě za 
sebou jdoucí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.460/2016 rada schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 
pozemky p.č. 950/248 o výměře 20 m2 a p.č.950/262 o výměře 157 m2, vše 
v k.ú. Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.461/2016 rada schválila pronájem pozemku p.č.950/244 o výměře 
170 m2 v k.ú. D.Třebonín za cenu 300,-Kč/měsíc . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.462/2016 rada schválila pronájem pozemků p.č. 1550/37 o výměře 
44 m2 a  p.č.1550/36 o  výměře 60 m2 v k.ú. D.Třebonín. za cenu 300,-
Kč/měsíc na dobu neurčitou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.463/2016 rada schválila pronájem pozemků p.č.950/327 o výměře 
77 m2 a p.č.950/326 o výměře 155 m2 v k.ú. Dolní Třebonín za cenu 300,-
Kč/měsíc na dobu neurčitou.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.464/2016 rada schválila pronájem pozemků p.č.1550/38 o výměře 
140 m2 a p.č.1550/39 o výměře 5 m2 v k.ú. Dolní Třebonín 300,-Kč/měsíc na 
dobu neurčitou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.465/2016 rada schválila zadání prací zpracování projektové 
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení pro vybudování přečerpávací 
šachty a doplnění kanalizace v obci firmě Ing. Radek Mára, projektová a 
poradenská činnost ve vodním hospodářství. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.466/2016 rada schválila zadání prací na akci „Sběrný dvůr Dolní 
Třebonín – stavba“ stavební firmě Bína, spol. s.r.o. se sídlem Mojné  39, 382 32 
Velešín, koresp.adresa Náměstí J.V.Kamarýta 69  382 32 Velešín za cenu ve 
výši 532.245,-Kč bez DPH.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 



Usnesením č.467/2016 rada schválila  nákup strojů a vybavení na akci „Sběrný 
dvůr Dolní Třebonín – dovybavení“ od firmy MEVA – CB  s.r.o. se sídlem 
Hůrská 2635, 37004 České Budějovice v celkové výši 1.330.000,-Kč bez DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.468/2016 rada schválila  návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030033510/001 s E.ON Distribuce a.s. 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za účelem realizování 
distribuční stavby pod názvem “Dolní Třebonín, K/2115/3, Petrou 2xRD-NN“.   
Rada však nesouhlasí s výši jednorázové úhrady ve výši 500,-Kč, požaduje 
částku ve výši 1.500,-Kč bez DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.469/2016 vzala rada na vědomí  stav příprav pro zabezpečení voleb 
do Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Dolní Třebonín dne 29.9.2016 
 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                          Pavel Ševčík                  
Místostarosta obce                                                                 Starosta obce 
    
                                                                                                    
 
 

 

          

 

 

 

 

 


