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

 

                        Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 5.10.2017.  
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.714/2017  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.715/2017  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 14.9.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.716/2017  rada obce schválila  uzavření smlouvy  o věcném 
břemeni č.: CB-014330042901/001  v návaznosti na dokončení stavby s názvem 
„Dolní Třebonín K/1524/2, PRVOK-NN“ s firmou E.ON Distribuce a.s., 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7 .  Rada s podpisem smlouvy i 
jednorázovou úhradou za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-Kč bez DPH 
souhlasí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.717/2017 rada obce schválila uzavření  smlouvy o věcném břemeni 
č.: CB-014330040604/001 s firmou E.ON Distribuce a.s., Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7,  v návaznosti na Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č.1030034273/001 ze dne 11.11.2016 týkající se stavby  
s názvem „Čertyně K/549/23, Urban RD –NN“. 
    Rada s podpisem smlouvy i jednorázovou úhradou za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.500,-Kč bez DPH souhlasí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.718/2017 rada obce schválila uzavření  a podpis dohody o zajištění 
obslužnosti řadu veřejného vodovodu s paní Annou Fendrychovou bytem Dolní 
Třebonín č.94 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.719/2017 rada obce schválila pronájem pozemku p.č.950/401 
o výměře 42 m2 v k.ú. D.Třebonín  za roční poplatek ve výši 1.000,-Kč na dobu 
neurčitou  s možností oboustranného vypovězení  smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez 
udání důvodu.  



Zaparkované vozidlo na tomto pozemku musí stát od zdi vedle stojící garáže 
min.80 cm. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.720/2017 rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy  
č.02-92/04/ns/p.svin.10001 s žadatelem Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR se 
sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pro dočasný pronájem pozemku 
p.č.493/20 o výměře 21 m2 v k.ú. Pr.Svince na dobu 1 roku od zahájení stavby 
za nájemné ve výši 252,-Kč/rok.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.721/2017 rada obce  schválila prodloužení platnosti nájemních 
smluv dle přílohy č.1 usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.722/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout  
pozemky – zahrady v nové bytové výstavbě /sociální bydlení/ dle přílohy č.2.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.723/2017 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 
pozemek p.č.950/419 o výměře 20 m2 v k.ú. Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.724/2017 rada obce schválila  rozpočtové opatření č.8 dle 
přílohy č.3 usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.725/2017 rada obce schválila zadání prací na rozšíření veřejného 
osvětlení v části naší obce Štěkře o tři svítidla  firmě KS Elektro  s.r.o., 
Prostřední Svince 12 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
 
 V Dolním Třeboníně dne 6.10.2017 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                    Pavel Ševčík  
Místostarosta obce                                                           Starosta obce 


