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

 

                     Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 31.8.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.687/2017  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.688/2017 rada schválila zprávu o plnění usnesení z jednání rady 
obce dne 17.8.2017 a 21.8.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.689/2017 rada obce souhlasí s převodem práv a povinností  
  člena BD D.Třebonín   s právem užívat byt č.1 v bytovém domě čp.191. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.690/2017 rada obce souhlasí s převodem práv a povinností  člena 
BD D.Třebonín  spojených s právem užívat byt č.4 v bytovém domě čp.174. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.691/2017 rada obce souhlasí s převodem práv a povinností  člena 
BD D.Třebonín s právem užívat  byt č.2 v bytovém domě čp.191. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.692/2017 rada obce souhlasí s převodem práv a povinností  člena    
BD D.Třebonín    spojených  s právem užívat byt č.4 v bytovém domě čp.182 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.693/2017 rada obce  souhlasí s převodem práv a povinností člena 
BD D.Třebonín   spojených s právem pronájmu k bytu č.4 v bytovém domě 151. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.694/2017 rada obce schválila přidělení bytu  č.8  v Záluží čp.3 
k 1.9.2017 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 Usnesením  č.695/2017 rada obce schválila uzavření  a podpis  smlouvy  č.:CB-
014330040201/001  s E.ON distribuce , a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 



České Budějovice  7 za účelem  zřízení věcného břemene pro umístění stavby  
s názvem „Dolní Třebonín K/2115/3, Petrou 2x RD-NN“ na pozemcích 
p.č.2260/1 a  p.č.2126/1 vše v k.ú. D.Třebonín  za jednorázovou úhradu ve výši 
1.500,-Kč bez DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.696/2017  rada obce  zamítla žádost o převod nájmu k bytu č.2 
v bytovém  domě č.202. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.697/217 rada obce  schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 
pozemek p.č. 950/401 v k.ú. D.Třebonín. . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.698/2017 rada obce schvaluje  s platností od 1.9.2017 pronájem 
místnosti  bývalé ordinace dětského lékaře  na dobu jednoho roku za měsíční 
poplatek ve výši 1.000,-Kč.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
V Doním Třeboníně dne 1.9.2017 
 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                              Pavel Ševčík  
Místostarosta obce                                                    Starosta obce 
 
 
 
 
 
 


