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

                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                           konané dne 8.6.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.624/2017  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.625/2017  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady 25.5.2017 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.626/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout  
část pozemku p.č.1550/1  v k.ú. D.Třebonín dle zákresu ve snímku z pozemkové 
mapy. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.627/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce půjčit 
část pozemku p.č.554/113 o výměře 13 m2 dle vyznačení v příloze č.1, dále 
pozemky p.č.202/9 o výměře  8 m2, p.č.206/7 o výměře 1 m2, p.č.206/10 o 
výměře 25 m2, p.č.665/9 o výměře 55 m2  a pozemku p.č. 665/12 o výměře 9 
m2 vše v k.ú. Dolní Svince  Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 
546/56 Praha 4-Nusle za účelem provedení stavebních  prací na objektu  
č.161 – úprava polní cesty v km 149/545 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.628/2017 vzala rada obce na vědomí zprávu o výsledku kontroly 
hospodaření obce za rok 2016.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.629/2017 vzala rada obce na vědomí zprávu o závěrečném účtu 
obce za rok 2016.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.630/2017  vzala rada na vědomí jmenování komise za účelem  
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v podlimitní veřejné zakázce 
na služby „Dolní Třebonín – svoz SKO, separovaného odpadu pro roky 2017-
2021“. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Usnesením č.631/2017 rada obce schválila účetní závěrku hospodaření Základní  
a Mateřské školy Dolní Třebonín za rok 2016. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.632/2017  rada obce souhlasí s poskytnutím obecního osobního 
automobilu Škoda FABIA SPZ 1C3 41 85 pro potřeby Základní a Mateřské 
školy Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.633/2017 rada obce schválila koupi nového osobního automobilu 
pro potřeby obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.634/2017 bere rada obce na vědomí dopisy ředitele školyze dne 
5.6.2017 č.j.OUDT 339 až 343/2017.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.635/2017 rada obce schválila ukončení nájemní smlouvy  k bytu 
č.2 v bytovém domě čp.200 ke dni 15.7.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.636/2017 rada obce schválila přidělení bytu č.2 v bytovém domě 
čp.200 ke dni 16.7.2017 .  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.637/2017 rada obce schválila změnu v systému svozu odvozu 
posečené trávy od občanů. Ta bude odvážena pouze v pondělí a čtvrtek. Změna 
termínu svozu z technických důvodů je možná.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 

Dolní Třebonín dne 8.7.2017                            
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