
  Upraveno dle Zákona č.106 o svobodném  přístupu k informacím  

                        Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 29.6.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.638/2017  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.639/2017  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 8.6.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.640/2017 rada obce schválila  bezúplatný pronájem části pozemku 
p.č.1550/1  v k.ú. D.Třebonín.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.641/2017 rada obce schválila  žádost Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, zastoupeného Dopravoprojektem Brno a.s. a souhlasí s poražením celkem 
sedmi stromů v k.ú. Pr.Svince a to: 1 ks topolu osika  obvod kmene 150 cm,  
porostu olše lepkavé na ploše 45 m2, hlohu obecného, 3 ks olše lepkavé  obvod 
kmene 120 cm, jasanu stepilého, 2 ks dubu letního o obvodu kmene  
90 cm vše na pozemku p.č.1068/2 a 1 ks lípy srdčité o obvodu kmene 140 cm 
na pozemku p.č.577/4. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.642/2017 rada obce souhlasí s převodem  družstevního podílu 
spojeného  s právem nájmu k bytu č.2 v bytovém domě čp.166 . 
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 Usnesením č.643/2017 rada obce souhlasí s převodem družstevního podílu   
spojeného  s právem nájmu k bytu čp.4 v bytovém domě čp.153. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.644/2017 rada obce souhlasí s převodem družstevního podílu 
spojeného s právem nájmu k  bytu č.1 v bytovém domě čp.147. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.645/2017  rada obce souhlasí s převodem družstevního podílu    
spojeného  s právem nájmu k  bytu č.4 v bytovém domě čp.186. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



 
Usnesením č.646/2017 rada obce souhlasí s převodem družstevního podílu  
spojeného s právem nájmu k  bytu č.2 v bytovém domě čp.157.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.647/2017 rada obce schválila vítězem podlimitního výběrového 
řízení na dodavatele prací „Dolní Třebonín – svoz SKO, separovaného odpadu 
pro roky 2017 – 2021 firmu  FCC České Budějovice, s.r.o. se sídlem Dolní 1 
České Budějovice a ukládá starostovi obce podepsat s vítěznou firmou smlouvu.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.648/2017  rada obce schválila uzavření smlouvy 
č.1030037281/001  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou 
 E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 409  České 
Budějovice za účelem umístění distribuční soustavy – kabelových rozvodů NN 
na zatížené nemovitosti - pozemku v k.ú. D.Svince parc.č.K.N. 1/37, 656/2 a 
660/2 za jednorázovou úplatu ve výši 15.100,-Kč 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.649/2017  rada obce schválila žádost o uzavření smlouvy o právu 
k provedení stavby zpevnění části plochy pozemku 1428/1 v k.ú. Záluží nad 
Vltavou za účelem zajištění vjezdu na jeho pozemek p.č.549/24 tamtéž. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.650/2017  rada obce schválila uzavření  smlouvy o bezúplatné 
výpůjčce částí pozemků 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 p.č.665/12 o výměře 9 
m2  vše v k.ú. Dolní Svince s ŘSD ČR se sídlem |Na Pankráci 545/56, 145 05 
Praha 5 – Nusle.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.651/2017  rada obce  schválila prodloužení platnosti nájemních 
smluv dle přílohy č.1 usnesení.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.652/2017 rada obce schválila úhradu faktury firmě Milan Rytíř za 
provedené  práce na opravě  stavidla a odbahnění vodní nádrže v D.Svinci ve 
výši 58.000,-Kč bez DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.653/2017 rada obce souhlasí s DIO – Oprava silnice I/39 Kosov –
Harazim II. etapa včetně  uzavírek v době od 10.7. – 21.7.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



 
Usnesením č.654/2017 rada obce schválila zřízení parkovacího místa před 
domem čp.151 pro  držitelku ZTP č. dokladu CD 190305 . 
Označení parkovacího místa uhradí žadatelka. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.655/2017 rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č.7 
v bytovém domě čp.120 k 31.8.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.656/2017 rada obce schválila uzavření nájemní  smlouvy k bytu 
č.7 v bytovém domě čp.120 s účinností od 1.9.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.657/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout  
pozemek p.č.950/143 v k.ú. Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.658/2017 rada obce stanovila odměnu pro ředitele ZŠ a MŠ 
D.Třebonín  za I.pololetí roku 2017 pana Mgr.Jana Švece.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
V Dolním Třeboníně dne 30.6.2017 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                    Pavel Ševčík 
   Místostarosta obce                                                         Starosta obce 
 
 
 
 
 


