
                

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

 

                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 2.11.2017. 
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.735/2017  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.736/2017  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 19.10.2017 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.737/2017 rada obce schválila uzavření   smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného  břemene č.1030038244/002  s firmou E.ON 
distribuce a.s. se sídlem F.A.Gersntera 2151/6 České Budějovice k umožnění  
uložení kabelu NN do pozemků p.č.1043/1 a 1057/3 v k.ú. Prostřední Svince pro 
stavbu „Prostřední Svince K/89/1, Sýkora –NN“ za jednorázovou  úhradu ve 
výši  5 500,-Kč bez DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.738/2017 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 
smluv dle přílohy č.1. 
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.739/2017 rada obce vzala na vědomí informaci o navrhovaných 
opatřeních pro zlepšení podmínek parkování hasičského vozidla ve stodole 
„Peckovina“ a souhlasí s nimi. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.740/2017 rada obce souhlasí s termínem akce „Vítání  občánků“ 
dne 25.11.2017 v zasedací místnosti obecního úřadu a vzhledem k množství dětí 
/18/  i s rozdělením  celého obřadu na  dvě části v jednom dnu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.741/2017 rada obce schválila  změnu pracovní doby pošty dle 
přílohy č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



 
Usnesením č.742/2017 rada obce schválila prodloužení splatnosti dlužné částky   
ve výši  5840,-Kč  do konce roku 2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.743/2017 rada obce schválila vzdání se předkupního práva 
k pozemku p.č.1550/83 v k.ú. Dolní Třebonín o výměře 18 m2.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.744/2017 rada obce schválila rozpočtové opatření  č.9 dle přílohy  
č.3.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
   
Usnesením č.745/2017 rada obce schválila uzavření Dohody o odkoupení 
trvalých porostů  s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546 
56, 140 00 Praha 4 – Nusle a to 16 ks jasanu ztepilého a 1 ks břízy bělokoré na 
pozemku p.č.439/2 v k.ú. Pr.Svince  za cenu ve výši 18.050,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 

 

V Doním Třeboníně dne 2.11.2017 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                         Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 


