
      Upraveno dle zál.č.106 o svobodném přístupu k informacím 

                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                           konané dne 11.5.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.591/2017  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.592/2017  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady 27.4.2017 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 Usnesením č.593/2017 rada obce schválila  žádost  o vybudování  žlabu pro 
odvedení dešťové vody z místní komunikace mimo  garáž na náklady obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.594/2017 rada obce schválila žádost E.ON Distribuce a.s., 
F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení NN – 
kabelového vedení  do pozemku p.č.1234/3 v k.ú. Záluží nad Vltavou za účelem 
napojení chatové oblasti na el. vedení za jednorázovou úhradu ve výši  10.000,-
Kč.   
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.595/2017 rada obce schválila uzavření Dohody vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech s obcí 
Chlumec.   
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.596/2017  rada obce souhlasí s převodem práv a povinností  člena 
BD D.Třebonín spojených s právem užívat byt č.1 v bytovém domě čp.158 . 
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.597/2017 rada obce souhlasí s převodem práv a povinností  člena 
BD D.Třebonín spojených s právem užívat byt č.2 v bytovém domě čp.186 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.598/2017 rada obce souhlasí s převodem práv a povinností  člena 
BD D.Třebonín spojených s právem užívat byt č.1 v bytovém domě čp.186         
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



 
Usnesením č.599/2017 rada obce  souhlasí s obsahem dopisu, kterým starosta 
obce  odpovídá  na dopis manželů Chabinovích ze dne 19.8.2016 a zároveň 
ukládá starostovi obce dopis neprodleně odeslat.      
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.600/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru pronajmout 
pozemky p.č.202/9 o výměře 8 m2, 206/7 o výměře 1 m2, 206/10 o výměře 25 
m2, 665/9 o výměře 55 m2 a 665/12 o výměře 9 m2  vše v k.ú. Dolní Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.601/2017 bere rada obce na vědomí informaci o konání mimořádné 
schůze  bytového družstva ve středu dne 17.5.2017 od 17.00 hod. v sále 
restaurace u Zlaté podkovy ve Velešíně.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.602/2017 rada obce bere na vědomí informací starosty obce o 
průběhu  akce Den Čarodějnic. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.603/2017 rada obce bere na vědomí informaci o dané výpovědi 
pracovníku čety údržby obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.604/2017 rada obce schválila rozpočtovou změnu č.3 dle přílohy 
č.1  usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

Dolní Třebonín dne 11.5.2017                            
                                                                                                                    
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                        Pavel Ševčík 
    člen rady obce                                                                  starosta obce 


