
 
 
 
                      Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 8.12.2016.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.502/2016 rada schválila všemi hlasy navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.503/2016 rada schválila zprávu o kontrole  plnění  usnesení  
 přijatých na jednání rady dne 16.11.2016.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.504/2016 rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti  
školy za období 2015/2016. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.505/2016 rada obce nesouhlasí s poskytnutím finančního daru  
 pro ZŠ a MŠ K.Újezd a žádost doporučuje  zastupitelům obce zamítnout. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.506/2016 rada nemá námitek proti konání  45. Rallye Český 
Krumlov pro rok 2017 na části území naší obce Dolní a Prostřední Svince ve 
dnech 19. - 20. května 2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.507/2016 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv  
dle přílohy č.1 tohoto usnesení.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.508/2016 rada schválila přidělení bytu č.12 v bytovém domě č.3 
v Záluží nad Vltavou k 15.12.2016  panu Milanu Blažkovi bytem Dolní Svince 
čp.1 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.509/2016 rada schválila kalkulaci ceny vodného ve výši 40.82,-
Kč/m3 včetně DPH a stočného ve výši 17.81,- Kč/m3 včetně DPH pro  Horní  a 
Dolní Třebonín  a rok 2017.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.510/2016  doporučuje rada zastupitelům obce schválit fakturační 
cenu stočného pro občany Horního a Dolního Třebonína   ve výši 14,89,-Kč/m3 
s DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



Usnesením č.511/2016 vzala rada na vědomí dopis Ing. Chabiny  a  Gabriele 
Chabina ze dne 29.11.2016 a uložila starostovi obce vypracovat na dopis 
odpověď. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.512/2016 rada souhlasí s uzavřením obecního úřadu pro veřejnost 
ve dnech  23., 27.  –  30.12.2016. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
   
Usnesením č.513/2016 vzala rada na vědomí informaci o postupu prací na 
rekonstrukci ČOV a o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MK D.Třebonín - 
D.Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.514/2016 vzala rada na vědomí žádost Jčk, odboru regionálního 
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic o zaslání kompletního 
spisového materiálu vztahujícího se ke změně územního plánu č.2 na základě 
podnětu Gabriele Chabina.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.515/2016 rada  souhlasí s poražením třech ks stromů – jasanů, o 
obvodu kmenů 180, 165 a 190 cm na soukromém  pozemku p.č.1473/4 v k.ú. 
Dolní Třebonín.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.516/2016 rada obce stanovila roční odměnu pro ředitele Základní a 
Mateřské školy .  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.517/2016  rada obce schválila rozpočtovou změnu č.11, jak je 
uvedeno v příloze č.2 tohoto usnesení .  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.518/2016 rada ukládá starostovi obce informovat zastupitele o 
podání žádosti o dotaci na MŠMT. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.519/2016 rada schválila finanční dar pro starostu obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. Dolní Třebonín 8.12.2016 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                            Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                   Starosta obce 
 
 
 


