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

              Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 17.8.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.670/2017  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.671/2017  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 20.7.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.672/2017  rada obce schválila rozpočtové  opatření č.6 dle 
přílohy usnesení č.1 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.673/2017 rada obce souhlasí s převodem  práv a povinností  
člena BD D.Třebonín spojených  s právem nájmu k bytu č.2 v bytovém domě  
čp.183. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 Usnesením č.674/2017 rada obce souhlasí s převodem  práv a povinností  
člena BD D.Třebonín spojených  s právem nájmu k bytu č.1 v bytovém domě  
čp.191. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.675/2017 rada obce souhlasí s převodem  práv a povinností  
člena BD D.Třebonín spojených  s právem nájmu k bytu č.2 v bytovém domě  
čp.165 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.676/2017 rada obce souhlasí s převodem  práv a povinností  
člena BD D.Třebonín spojených  s právem nájmu k bytu č.3 v bytovém domě  
čp.145. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.677/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce výpůjčky  
pozemků  p.č.326/67 o výměře 387 m2,  p.č.439/2 o výměře 648 m2   a  
pozemek p.č.1068/1 o výměře 595 m2, vše v k.ú. Pr.Svince.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



 
Usnesením č.678/2017 rada obce schválila  návrh smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti – pozemky parc.č.213/65, KN , a 213/  KN v k.ú. Pr.Svince 
dálnice D3, stavba 0310/II Hodějovice – Třebonín 66, Ředitelství silnic a dálnic  
ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 O5 Praha 4.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.679/2017 rada obce schválila  novou úrokovou sazbu ke smlouvě 
o úvěru ze dne 20.8.2002  č.0101955199  pro období platnosti úrokové sazby od 
1.9.2017 do 31.8.2022  ve výši 2,23 % per annum s měsíční splátkou ve výši 
173.127,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.680/2017 rada obce  schválila konání automobilové soutěže –
„Třebonínského rallyesprintu „  dne 9.9.2017 v době od 07.00 hod.  do 18.00 
hod. v části naší obce Čertyně, Lokalita u „Těžína“, dále rada souhlasí se 
zapůjčením a se zvláštním užíváním účelových komunikací p.č.1429, 1167/12, 
1326/4 a 1425 – vše v k.ú. Záluží nad Vltavou, včetně jejich uzavření i se 
zapůjčením a zvláštním užíváním místní komunikace p.č.1430/1, 1430/3 a 
1432/3 vše v k.ú. Záluží nad Vltavou jako příjezdové pro soutěžní vozidla. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.681/2017 rada obce schválila zadání prací na odvodnění prostoru  
kolem bývalého DPS v Záluží čp.3  firmě Stavebna Nejedlý a.s. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.682/2017 rada obce schválila pronájem pozemku-zahrady 
 p.č..950/361 v k.ú. D.Třebonín za měsíční poplatek 300,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.683/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 
pozemky p.č.1031/2 v k.ú. Pr.Svince a p.č.950/356, 950/357 a 950/360  vše v  
k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.684/2017 rada obce schválila zadání prací na vybudování 
zpevněných ploch v areálu ČOV a jejich odvodnění firmě Auböck s.r.o. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
V Doním Třeboníně dne 18.8.2017 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                    Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                           Starosta obce 


