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

                      Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 14.9.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
 
Usnesením č.699/2017  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.700/2017 rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jednání 
rady obce dne 31.8.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.701/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 
pozemky – zahrady v nové bytové výstavbě - uvedené v příloze č.1 usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.702/2017  rada obce schválila uzavření smlouvy o pronájmu  
obecních pozemků p.č.950/356 o výměře 92 m2, p.č. 950/357  o výměře 25 m2 
a p.č.950/360 o výměře 18 m2 vše v k.ú. D. Třebonín na dobu neurčitou za cenu 
300,-Kč/měsíc. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.703/2017 rada obce schválila uzavření smlouvy k pronájmu části       
obecního pozemku p.č.1031/2 v k.ú. Pr.Svince dle zákresu ve snímku 
z pozemkové  mapy, který je nedílnou součástí nájemní  smlouvy   na dobu 
neurčitou s možností  oboustranného vypovězení smlouvy bez udání důvodu 
s měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 1.000,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými     
 
Usnesením č.704/2017 rada obce schválila uzavření a podpis smluv o výpůjčce 
pozemků č.01-185/Vyp./PS/SO 370/JV  a  č. 01-185/Vyp./PS/SO 138.1/JV 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR státní příspěvkovou organizací se sídlem Na 
Pankráci 546/56 Praha 4 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
 
 



Usnesením č.705/2017 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemní  
smlouvy k bytu v ŘD č.p. 220    o jeden rok od 10.10.2017 a k bytu D.T. č.p. 
223  rada schválila  prodloužení platnosti nájemní  smlouvy také o jeden rok ode 
dne 15.9.2017. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.706/2017 rada obce promíjí platbu nájemného za měsíc září  za byt 
č.8 v bytovém domě Záluží čp.3.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.707/2017 rada obce souhlasí  s převodem nájemní  smlouvy k bytu 
č.6  v čp.120 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.708/2017 rada obce souhlasí s převodem nájemní smlouvy    k bytu 
č.2  v ŘD 242. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.709/2017  rada obce schválila rozpočtové opatření   č.7  dle přílohy 
č.2 usnesení.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.710/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 
pozemky p.č.st.71, 1493/5 a 1496 vše  k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.711/2017 rada obce schválila  splátkový kalendář k úhradě dluhu    
ve výši 30.914,-Kč. 
Dluh bude splacen v celkem  18 ti splátkách. Sedmnáct splátek bude ve výši 
1.700,-Kč, poslední osmnáctá bude ve výši  2.014,-Kč. 
   První splátka musí být uhrazena nejpozději do 20.10.2017. Splátky budou 
hrazeny pod ztrátou výhodnosti v nepřetržité řadě za sebou spolu s řádným 
nájemným. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.712/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 
pozemek p.č.493/20 v k.ú. Pr.Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.713/217  rada obce schválila uzavření a podpis smlouvy o smlouvě  
budoucí s  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na Pankráci 545/56, 145 05 Praha 5-
Nusle zastoupenou Ing.Vladimírou Hruškovou, ředitelkou Správy České 
Budějovice  pro  zřízení služebnosti k pozemkům p.č.213/54, 213/55, 213/56 a 



213/57 vše v k.ú. Pr.Svince za účelem realizace stavby propojení vodovodů 
H.Třebonín-Pr.Svince . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
V Dolním Třeboníně dne 14.9.2017 
 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                    Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                           Starosta obce 
 
 
 
 
 


