
 
               
               Usnesení z XI.veřejného zasedání zastupitelů  
             obce Dolní Třebonín konaného dne 15.12.2016  
            v penzionu „KOLO“ v Pr.Svincích od 18.00 hod. 
 
 
 
Usnesením č.151/2016 zastupitelé obce schvalují program jednání 
 
Usnesením č.152/2016 zastupitelé obce schvalují zprávu o plnění usnesení 
přijatých na Mimořádném zasedání dne 15.11.2016 
 
Usnesením č.153/2016 zastupitelé obce schvalují zprávu o činnosti rady 
od 16.11.2016 do 8.12.2016 
 
Usnesením č.154/2016 zastupitelé obce schvalují rozpočet obce na straně 
příjmů ve výši 30.776.700,-Kč, na straně výdajů ve výši 30.010.388,-Kč 
a financování ve výši 766.312,-Kč Dolní Třebonín pro rok 2017. 
 
Usnesením č.155/2016 zastupitelé obce schvalují Výroční zprávu o činnosti 
Základní a Mateřské školy Dolní Třebonín za období 2015/2016 
 
Usnesením č.156/2016 zastupitelé obce schvalují podání žádosti k Jihočeskému 
Krajskému úřadu o dotaci z Programu obnovy venkova na úroky z úvěrů. 
 
Usnesením č.157/2016 zastupitelé obce schvalují prodej pozemku p.č.671/5 
v k.ú. Dolní Svince o výměře  23 m2 za cenu 40,-Kč/m2 . 
 
Usnesením č.158/2016 zastupitelé obce schvalují prodej pozemku p.č.1377/8 
v k.ú. Dolní Třebonín o výměře 52 m2 za cenu 80,-Kč/m2 . 
 
Usnesením č.159/2016 zastupitelé obce neschvalují prodej pozemku 
p.č.1493/8 v k.ú. Dolní Třebonín o výměře 626 m2 za cenu 800,-Kč/m2. 
 
Usnesením č.160/2016 zastupitelé obce neschvalují prodej pozemku II. 
p.č.1493/8 v k.ú. Dolní Třebonín o výměře 626 m2 za cenu 800,-Kč . 
 
 
Usnesením č.161/2016 zastupitelé obce schvalují koupi pozemků p.č.950/317 o 
výměře 77 m2 a pozemku p.č.950/318 o výměře 62 m2 vše v k.ú. D. Třebonín  



100.000,-Kč. 
 
Usnesením č.162/2016 zastupitelé obce schvalují koupi pozemků p.č.950/361 
o výměře 76 m2, pozemku p.č.950/362 o výměře 24 m2 a pozemku p.č.950/365 
o výměře 18 m2 vše v k.ú. Dolní Třebonín za cenu 100.000,-Kč. 
 
Usnesením č.163/2016 zastupitelé obce zamítají poskytnutí finančního daru 
obci Kamenný Újezd jako příspěvek na investiční akce v Základní a Mateřské 
škole.  
 
Usnesením č.164/2016 schvalují zastupitelé obce měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – členy rady ve výši 1.641,- Kč hrubého  
s platností  od 1.1.2017.   
  
Usnesením č.165/2016 schvalují zastupitelé obce měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – předsedy výborů zastupitelstva nebo komise  
rady ve výši 1.442,-Kč hrubého s platností  od 1.1.2017.   
 
Usnesením č.166/2016 schvalují zastupitelé obce měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – člena výboru nebo komise rady ve výši 
1.176,-Kč hrubého s platností  od 1.1.2017.  
 
Usnesením č.167/2016 schvalují zastupitelé obce měsíční odměnu  
pro neuvolněné členy zastupitelstva – pouze členy ve výši   599,-Kč hrubého 
s platností od 1.1.2017. 
 
Usnesením č.168/2016 schvalují zastupitelé obce měsíční odměnu pro 
neuvolněného místostarostu obce ve výši 8.974,-Kč hrubého s platností 
od 1.1.2017. 
 
Usnesením č.169/2016 zastupitelé obce odkládají vydání rozhodnutí o povolení 
ke  konání jubilejního 45. ročníku Rallye Český Krumlov pro rok 2017 na území 
obce Dolní Třebonín . 
 
Usnesením č.170/2016 berou zastupitelé obce na vědomí informaci o stavu 
příprav pro stavbu Víceúčelové sportovní haly. 
 
Usnesením č.171/2016 zastupitelé obce schvalují fakturační cenu za stočné 
v Dolním Třeboníně ve výši 14.89,-Kč včetně DPH. 
 
Usnesením č.172/2016 zastupitelé obce schvalují uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o bezúplatném převodu vodního díla nazvaného „Prodloužení 
vodovodního a kanalizačního řadu a čerpací stanice Dolní Třebonín“  s tím, že 



obec do svého majetku převezme pouze kanalizační řad od uklidňovací šachty a 
vodovodní vedení od odbočení z hlavního vodovodního řadu až po koncové 
odkalovací armatury. 
 
Usnesením č.173/2016 zastupitelé obce zmocňují radu obce k provádění 
rozpočtových opatření na straně příjmů v neomezené výši a na straně výdajů 
do výše 500.000,-Kč nad rámec schváleného závazného ukazatele s účinností od 
1.1.2017. 
 
Usnesením č.174/2016 zastupitelé obce schvalují zprávu o plnění volebního 
programu. 


