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                    Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín  
                                      konané  dne 27.10.2016 
                   _______________________________________ 
 
 
 
Usnesením č.464/2016 rada schválila program svého jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.465/2016 rada schválila zprávu o kontrole plnění usnesení 
z jednání rady dne 13.10.2016. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.466/2016 rada schválila  podání žádosti o dotaci na opravu místní 
komunikace D.Třebonín-D.Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.467/2016 rada schválila zadání zpracování žádosti o dotaci na 
rekonstrukci místní komunikace D.Třebonín – D.Svince firmě MINOS CB  
s.r.o. U Výstaviště 1485 České Budějovice za cenu prací ve výši  30.000,-Kč 
bez DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.468/2016 rada schválila finanční příspěvek na dofinancování 
celoročního přípravného kurzu  angličtiny pro žáky ZŠ Dolní Třebonín ve výši 
2.235,- Kč/žák. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.469/2016 rada souhlasí s výměnou světel ve třídách ZŠ D.Třebonín 
firmou Stanislav Haisman Zahradní 403, Kamenný Újezd za celkovou cenu ve 
výši 70.000,-Kč .    
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.470/2016 rada  schválila uzavření a podpis smlouvy  o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č.1428/1  v k.ú. Záluží nad 
Vltavou za účelem realizace stavby s názvem “Čertyně K/549/23, Urban RD 
NN“. Nesouhlasí s navrženou  výši jednorázové úhrady 500,-Kč, požaduje ji ve 
výši 1.500,-Kč.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   



 
Usnesením č.471/2016 vzala rada na vědomí informaci  starosty o výsledku 
dílčího přezkumu hospodaření obce za období od 1.1.2016 do 30.9.2016. 
Žádné chyby nebo porušení zákona nebylo zjištěno. Přezkum provedli 
pracovníci odděleni interního auditu a kontroly Jihočeského krajského úřadu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.472/2016 vzala rada na vědomí informaci o vydání Občasníku do 
10.11.2016. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.473/2016 rada  schválila pronájem zahrady p.č.950/248 o výměře 
20 m2 a zahrady p.č.950/262 o výměře 157 m2 u domu čp.211 v Dolním 
Třeboníně na dobu neurčitou za měsíční poplatek ve výši 300,- Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.474/2016 rada schválila zveřejnění záměru obce prodat část      
pozemku p.č.1493/5 v k.ú. D.Třebonín.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.475/2016 rada schválila rozpočtovou změnu č.9 dle přílohy 
č.1.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.   
 
Usnesením č.476/2016 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv dle 
přílohy č.2. 
 
 
Dolní Třebonín dne 27.10.2016 
 
                
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                              Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                     Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


