
 
                           Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                           konané dne 26.1.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.532/2017 rada schválila všemi hlasy navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.533/2017 rada schválila zprávu o kontrole plnění  usnesení na 
přijatých na jednání rady dne 12.1.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.534/2017 rada schválila podání žádosti k Jihočeskému krajskému 
úřadu o získání dotace na úpravu prostor před základní školou a dále na 
dovybavení základní a mateřské školy. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.535/2017 schválila rada obce zadání  zpracování žádosti o dotaci  
na dovybavení zahrady mateřské  školy herními prvky  k Jihočeskému 
krajskému úřadu  z programu „Podpora školství“ opatření č.2  firmě KALISTO  
s.r.o. se sídlem Budějovická 467 Vodňany za cenu prací ve výši 15.000,-Kč bez 
DPH.  Odměna bude vyplacena pouze v případě úspěšnosti získání dotace. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.536/2017 rada  schválila prodloužení platnosti nájemních smluv 
tak, jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto zápisu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.537/2017 rada zamítla žádost  spolku Lungta o připojení se naší 
obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
Tři hlasy proti, jeden se zdržel, jeden pro. 
 
Usnesením č.538/2017 rada schválila zveřejnění záměru obce pronajmout  
pozemek p.č.1493/8  o výměře 626 m2 v k.ú. Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.539/2017 rada obce schválila rozdělení   zlepšeného 
hospodářského výsledku základní školy Dolní Třebonín za rok 2016 ve výši 
130.846,- Kč tak, že  do fondu odměn bude převedeno 26.169,- Kč a do 
rezervního fondu 104.677,-Kč.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Usnesením č.540/2017 rada obce schválila  termín zápisu k předškolnímu 
vzdělávání do Mateřské školy Dolní Třebonín ve dnech 12. a 15. května 2017 
v prostorách Mateřské školy  č.p.6 v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.541/2017 rada obce vzala na vědomí stanovení  termínu a místa 
zápisu k základnímu vzdělávání na den 13.4.2017 v budově Základní školy 
Dolní Třebonín č.81. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.542/2017 rada obce bere na vědomí oslovení pěti firem 
pro dodání vybavení dětského hřiště Mateřské školy.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
 
 
 
 
 
Dolní Třebonín 26.1.2017 
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