
Usnesení z jednání rady upraveno dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu 
k informacím        

 
              

    Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                      konané dne 10.11.2016.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.477/2016 rada schválila všemi hlasy navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.478/2016 rada schválila zprávu o kontrole plnění  usnesení na 
přijatých na jednání rady dne 27.10.2016.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.479/2016 vzala rada na vědomí připomínky a požadavky zástupců 
JSDH Třebonín.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.480/2016 rada schválila podpis dodatku o změně smlouvy 
č.9255920043-D a dodatku o změně smlouvy č.9255910811-D, obě  dvě 
uzavřené se Státním fondem  rozvoje bydlení se sídlem Vinohradská 1896/46, 
Vinohrady, 120 00 Praha. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.481/2016 rada schválila úhradu nákladů spojených s přípravami a 
realizací  oslav 70 ti let založení  SDH Prostřední Svince ve výši 50.000,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.482/2016 rada souhlasí se zrušením veřejné telefonní budky 
před budovou obecního úřadu v Dolním Třeboníně. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.483/2016 rada souhlasí se svoláním mimořádného veřejného 
zasedání dne 15.11.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.484/2016 rada schválila termín konání   XII. veřejného zasedání na 
den 15.12.2016 od 18.00 v Pr.Svincích. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Usnesením č.485/2016 rada schválila uzavření  smlouvy a její podpis o 
zabezpečení zimní údržby místních  komunikací s SÚS Jihočeského kraje, 
závodem Český Krumlov za cenu v celkové výši 25.000,-Kč + DPH 21%. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.486/2016 rada schválila prodloužení  platnosti  
nájemních smluv:  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.487/2016 rada schválila pro rok 2017  a část naší obce Záluží nad 
Vltavou vodné ve výši 39,79,-Kč/m3 včetně DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.488/2016 rada schválila pro rok 2017 cenu za 1 m3 dodávané  
pitné vody obci Chlumec ve výši 39,76,-Kč včetně DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.489/2016 rada schválila nový sazebník úhrad za poskytnutí 
informací  dle zákona č.106/99 Sb., jak je uvedeno v příloze usnesení č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
Dolní Třebonín 10.11.2016 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                 Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                        Starosta obce 
 
 
 


