
 

 
 
 
 
                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                        konané dne 23.2.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
 
Usnesením č.532/2017 rada obce schválila  navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.533/2017 rada obce schválila zprávu o kontrole plnění usnesení  
přijatých na jednání rady dne 12.1.2017.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.534/2017 rada obce souhlasí s převodem práv a povinností  člena 
BD D.Třebonín byt č.4 v bytovém domě č.p.166 na nabyvatele členských práv a 
povinností .  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.535/2017 rada obce souhlasí s převedením poloviny práv a 
povinností člena BD D.Třebonín spojených s právem užívat dům čp.180 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.536/2017 rada obce souhlasí s převodem práv a povinností člena 
BD D.Třebonín  spojených s právem užívat  byt č.2 v bytovém domě č.p.172.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.537/2017 rada obce schválila žádost o souhlas s poražením  l ks 
stromu – lípy na jejím pozemku p.č.324/1 v k.ú. Štěkře.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.538/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce směnit   
pozemky   p.č. 62/18 o výměře 207 m2 a p.č. 62/27  o výměře 773 m2 za 
pozemky v majetku obce p.č.291/8 o výměře 181 m2, p.č.291/6 o výměře 491 
m2, p.č.33/5 o výměře 241 m2, p.č.33/4 o výměře 97 m2 a pozemku p.č.33/3 o 
výměře 103 m2 vše v k.ú. Záluží nad Vltavou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Usnesením č.539/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 
pozemky p.č.950/144 o výměře 169 m2, p.č.1550/24 o výměře 52 m2, 
p.č.1550/25 o výměře 21 m2, p.č.950/379 o výměře 60 m2 a pozemek 
p.č.950/368 o výměře 26 m2 vše v k.ú. Dolní Třebonín.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.540/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 
pozemek p.č.1051/5 o výměře 59 m2 v k.ú. Prostřední Svince 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.541/2017 rada obce  schválila pronájem pozemku p.č.1493/8 v k.ú. 
o výměře 626 m2 v k.ú. Dolní Třebonín   za roční poplatek ve výši 1.000,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.542/2017 rada obce schválila uzavření smlouvy o zemědělském 
pachtu na pozemky p.č.254/4 o výměře 2.280 m2 a  p.č.320/1 o výměře 3.742 
vše v k.ú. Štěkře s firmou PERAGRO Přísečná s.r.o. se sídlem Přísečná č.15  
za pachtovné ve výši 3.250,-Kč/rok, které bude počínaje rokem 2018 a po té 
v každém dalším následujícím roce zvýšeno vždy o 50,-Kč. První splátka bude 
k 31.12.2017 za rok 2017.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.543/2017 rada obce schválila pronájem vodní plochy  p.č. 5/1 
v k.ú. Štěkře  za cenu 200,-Kč/rok s platností od 1.3.2017.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.544/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru  obce pronajmout 
nebytové prostory – bývalou ordinaci obvodního lékaře v prvním patře budovy 
obecního úřadu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.545/2017 rada obce doporučuje zastupitelům obce schválit  žádost 
ÚAMK Automotoklub  Rallye Český Krumlov o povolení ke konání 45.ročníku 
Rallye Český Krumlov na území obce ve dnech 19. a 20.května 2017 ve stejném 
rozsahu jako v roce 2016. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.546/2017 bere rada obce na vědomí informaci o  konání závodu 
VLTAVA RUN 2017, který bude probíhat i přes naše území ve DNECH 
13.14.5.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 



Usnesením č.547/2017 rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv dle 
přílohy č.1.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.548/2017 rada obce schválila uzavření licenční smlouvy 
k veřejnému provozování hudebních děl českých a zahraničních autorů 
s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním , z.s., 
Č.s. armády 786/20, Praha 6-Bubeneč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.549/2017 rada obce schválila položkové členění rozpočtu obce 
Dolní Třebonín pro rok 2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.550/2017 rada obce schválila uzavření  Smlouvy o právu 
k provedení stavby pro  uložení vodovodního vedení do obecních pozemků 
p.č.1380/1, 2260/1 a 2126/1 vše v k.ú. Dolní Třebonín .             
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Dolní Třebonín dne 23.2.2017 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Přívratský                                                          Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                  Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


