
Upravený zápis dle § 106 zákona o svobodném přístupu k inforamcím 

                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                           konané dne 25.5.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.607/2017  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.608/2017  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  na jednání 
rady 11.5.2017 a 15.5.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.609//2017  rada obce  schválila  Vnitřní směrnici pro zadávání zakázek malého 
rozsahu s účinností od 26.5.2017, téhož dne pozbývá platnosti Vnitřní směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.7.2015. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.610/2017 rada obce schválila Výzvu, podmínky a požadavky na výběr 
dodavatele služeb pro svoz Směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu pro roky 
2017-2018 .  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.611/2017 rada obce  schválila prodloužení platnosti nájemních smluv dle přílohy  
usnesení č.1 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.612/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce   prodat podíl obce na 33 
obytných domech (čp. 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 163, 
165, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 191, 192, 
193) a 8 rodinných domcích (čp. 148, 152, 156, 162, 164, 167, 170, 180) a 41 stavebních 
parcel pod těmito stavbami (čísla 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 252, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 294 – vše v KÚ Dolní Třebonín). 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.613/2017 rada obce schválila  zadání  prací opravy povrchu místní komunikace 
z Dolního Třebonína od odbočky do areálu ZD až na hranici katastru Dolní Svince za  
celkovou sumu 494.867,-Kč bez DPH firmě Swietelsky stavební s.r.o. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.614/2017 rada obce  schválila rozpočtové opatření č.4, jak je uvedeno v příloze 
č.2 zápisu z jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.615/2017 rada obce  schválila podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského 
kraje ve výši 10 % na kofinancování akce v rámci dotačního programu Mze 129 250 
„Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Dolní Třebonín“.  



Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.616/2017 rada obce  souhlasí s vedením objízdné trasy zastavěnou částí obce 
Pr.Svince  a obslužnosti  při uzavírce silnice III/15536 v době 29.5. – 21.6.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.617/2017 rada obce souhlasí s převodem práv a povinností  člena BD 
D.Třebonín spojených s právem užívat byt č.4 v bytovém domě čp.165. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.618/2017   rada obce a schválila zadání a provedení asfaltérských prací v nové 
bytové výstavbě firmě Milan Rytíř Stavební inženýrská činnost  Riegerova 75. 
Svchváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.619/2017 rada obce schválila zadání prací na opravu stavidla požární nádrže 
v D.Svinci   firmě Milan Rytíř Stavební inženýrská činnost  Riegerova 75. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 Usnesením č.620/2017  rada obce schválila  žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR zastoupené 
firmou Dopravoprojekt Brno  a.s. o vydání povolení k poražení dřevin rostoucích mimo les 
dle  § 8 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů v k.ú. Pr.Svince uvedených v příloze usnesení č.3 a č.4. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.621/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce  pronajmout 
část pozemků p.č.26/1 a 26/4 v k.ú. Záluží nad Vltavou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.622/2017 rada obce schválila termín konání XIV.veřejného zasedání zastupitelů 
obce  na den  22.6.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.623/2017  rada obce schválila podání žádosti o dotaci na pořízení hasičského  
zásahového vozidla pro potřeby JPO 5 Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
V Dolním Třeboníně dne 26.5.2017 

                    

Mgr.Zdeněk Přívratský                                                                         Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                                 Starosta obce 


