
 
 
                        
 

Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                        konané dne 16.3.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
 
Usnesením č.551/2017 rada obce schválila  navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.552/2017 rada obce schválila zprávu o kontrole plnění usnesení  
přijatých na jednání rady dne 23.2.2017.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.553/2017   schválila rada poměrem hlasů čtyř ku jednomu 
pronájem vodohospodářského majetku v části naší obce Záluží nad Vltavou a 
jeho provozování firmě PRVOK  s.r.o., Kájovská 11, 382 21 Kájov s účinností 
od 1.5.2017 na dobu neurčitou. 
Schváleno poměrem hlasů čtyřmi ku jednomu. 
 
Usnesením č.554/2017 rada obce souhlasí s převodem práv a povinností člena  
BD D.Třebonín  spojených s právem nájmu k družstevnímu bytu č.4 v bytovém 
domě čp.193. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.555/2017 rada obce schválila rozpočtové opatření číslo 1 dle 
přílohy usnesení č.1.    
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.556/2017 rada obce  schválila prodloužení  platnosti nájemních 
smluv.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.557/2017 rada obce schválila  dodatek č.3  ke smlouvě o zajištění 
provozu sběrného dvora D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 



 
Usnesením č.558/2017 rada obce souhlasí s poražením třech stromů – jasanů 
v Horním Třeboníně na pozemku p.č.2266 v k.ú. Dolní Třebonín.      
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.559/2017 rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č.: CB-0014330037568/001  za účelem umístění a provozování distribučního 
kabele vedení NN v pozemku  p.č.2267 v k.ú. D.Třebonín  pro napojení stavby 
„Dolní Třebonín K/1036, Malinovský RD – NN“ za jednorázovou úplatu ve výši 
2.500,-Kč. Rada ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.560/2017 rada obce schválila pronájem prostor bývalé ordinace 
obvodního lékaře v budově obecního úřadu za měsíční poplatek ve výši 1.000,-
Kč s účinností od 1.4.2017 na dobu neurčitou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
      
Usnesením č.561/2017 rada obce vzala na vědomí Zprávu o metodické činnosti  
Obecní knihovny v Dolním Třeboníně a jejich poboček v Záluží nad Vltavou a  
Prostředních Svincích. Všechny tři knihovny pod vedením Michaely Odvárkové, 
Olgy Mrázové a Marie Markové pracují na velmi dobré úrovni.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
Dolní Třebonín dne 16.3.2017 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Přívratský                                                          Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                  Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


