
             Usnesení z jednání rady obce upravené dle zákona č.106  

                          Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                           konané dne 30.3.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.562/2017 rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.563/2017 rada obce schválila zprávu o kontrole plnění usnesení  
přijatých na jednání rady dne 16. 3. 2017.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.564/2017 rada obce  schválila návrh na uzavření Smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s. se 
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 40 za účelem budoucího umístění distribuční 
soustavy – kabelu NN s uzemněním a pilířem s kabelovou skříní pod názvem 
„Dolní Třebonín K/1524/2,  PRVOK-NN“ na pozemek p.č.1524/2 v k.ú. Dolní 
Třebonín za jednorázovou úplatu ve výši  2.000,-Kč.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.565/2017 rada obce souhlasí s provedením víceprací na 
rekonstrukci ČOV Dolní Třebonín a souhlasí s podpisem dodatku ke smlouvě o 
dílo ze dne 14.6.2016.    
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.566/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 
pozemek  p.č.493/19 v k.ú. Prostřední Svince o výměře 61 m2.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.567/2017 rada obce schválila splátkový kalendář k úhradě dlužné 
částky ve výši 31.250,-Kč  tak, že dlužnou částku uhradí v celkem 18 ti 
splátkách. 17 jich bude ve výši  1.730,-Kč a poslední osmnáctá ve výši 1.840,-
Kč. První splátka spolu s řádným nájemným a zálohami bude uhrazena 
nejpozději do 20.4.2017. Splátky musí jít pod ztrátou výhodnosti v nepřetržité 
řadě za sebou až do úplného uhrazení dluhu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
 



Usnesením č.568/2017 rada obce schválila splátkový kalendář k úhradě dlužné 
částky ve výši ve výši 17.258,-Kč  tak, že  dlužnou částku uhradí v celkem 
osmnácti splátkách. Sedmnáct splátek bude ve výši 1.000,-Kč  a poslední 
osmnáctá ve výši 258,-Kč. První splátka spolu s řádným nájemných a zálohami 
na energie bude uhrazena nejpozději do 20.5.2017,  další vždy ke stejnému datu 
každého měsíce až do úplného uhrazení dluhu. Splátky musí jít pod ztrátou 
výhodnosti v nepřetržité řadě za sebou až do úplného uhrazení dluhu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.569/2017 rada obce schválila splátkový kalendář k úhradě dlužné 
částky ve výši 20.000,-Kč   tak, že dlužnou částku uhradí v celkem 18 ti 
splátkách. 17 jich bude ve výši  1.100,-Kč a poslední osmnáctá ve výši 1.300,-
Kč. První splátka spolu s řádným nájemným a zálohami bude uhrazena 
nejpozději do 20.4.2017. Splátky musí jít pod ztrátou výhodnosti v nepřetržité 
řadě za sebou až do úplného uhrazení dluhu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.570/2017 rada obce  schválila uzavírku a zvláštní užívání účelové 
komunikace p.č.1429, 1167/12, 1326/4 a 1425 vše v k.ú. Záluží nad Vltavou, 
část Čertyně za účelem testování závodního vozu dne  19.4.2017 v době od 
08.00 hod. do 18.00 hod. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
     
Usnesením č.571/2017 rada obce schválila termín konání XIII.veřejného 
zasedání zastupitelů obce na den 11.4.2017 od  18.30 hod. v zasedací místnosti 
obecního úřadu 
Program: 1/  Zahájení 
                 2/ Kontrola plnění usnesení z XII.veřejného zasedání 
                3/  Zpráva o činnosti rady 
                4/  Projednán povolení konání 47.ročníku Rallye  
                5/  Směna  pozemků  /Mráz Záluží/. 
                6/  Rozpočtové opatření č.2 
                7/  Různé 
                8/  Diskuze 
                9/  Závěr         
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.572/2017 rada obce schválila  poražení 1 ks stromu – modřínu na  
pozemku p.č.654/2 v k.ú. Prostřední Svince.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 



Usnesením  č.573/2017 rada obce schválila poražení dvou kusů stromů – topolů 
v prostoru vodárny Pr.Svince na pozemku p.č.577/5 v k.ú. Pr.Svince 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

Usnesením č.574/2018 rada obce schválila zadání prací na úpravě zahrady, plotu 
u základní školy a do asfaltování části místní komunikace firmě  Milan Rytíř. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.575/2017 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 
smluv dle přílohy č.1 usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.576/2017 rada obce  schválila   pronájem pozemku p.č.1051/5 o 
výměře 59 m2 v k.ú. Pr.Svince na dobu neurčitou za částku ve výši 1.500,-Kč 
ročně firmě Alivio, s.r.o.,345/14 České Budějovice.                  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

Usnesením č.577/2017 rada obce souhlasí s napojením pozemku p.č.89/1 v k.ú. 
Pr.Svince na obecní vodovod.    
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

Usnesením č.578/2017 rada obce schválila finanční dar ve výši 20.000,-Kč pro 
TJ Dolní Třebonín.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými                         

Usnesením č.579/2017 rada obce schválila ukončení nájemní smlouvy k bytu č.8 
v bytovém domě čp.3 v Záluží nad Vltavou k 31.3.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými                         
 
Usnesením č.580/2017 rada obce schválila pro konání  obecní akce „Den 
Čarodějnic“ dne 30.4.2017 objednání  velkokapacitního stanu, živé hudby,  
selete a pohoštění pro organizátory . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými                         

Dolní Třebonín dne 30.3.2017                            
                                                                                                                    
Ing.Helena Zemanová                                                          Pavel Ševčí 
  člen rady obce                                                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
 


