
   Upraveno dle zákona č.106 o svobodném přístupu k informacím           

 

             Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 28.11.2017. 
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.746/2017  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.747/2017  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 2.11.2017 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.748/2017  rada obce souhlasí s návrhem rozpočtu obce pro rok 
2018 a doporučuje jej zastupitelstvu obce ke schválení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.749/2017 rada obce souhlasí s návrhem střednědobého výhledu 
rozpočtu obce pro roky 2019 a 2020  a doporučuje jej zastupitelstvu  ke 
schválení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.750/2017 rada obce  schválila návrh Rozpočtu základní a mateřské 
školy na rok 2018. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.751/2017 rada obce schválila Rozpočtový výhled základní a 
mateřské školy Dolní Třebonín na roky 2018-2020. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.752/2017  rada obce  doporučuje zastupitelstvu  schválit  navýšení 
odměn zastupitelům dle příslušného právního předpisu s tím, že odměny budou 
vypláceny jednotlivě za každou funkci. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.753/2017 rada obce schválila pronájem  pozemků-zahrad u 
řadových domů dle přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Usnesením č.754/2017 rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit vydání 
povolení pro ÚAMK Automotoklubu Český Krumlov  ke konání 46. ročníku 
Rallye Český Krumlov v roce 2018 také v katastru obce Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.755/2017 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 
smluv nájemníků v sociální bytové výstavbě dle přílohy  č.2 usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.756/2017 rada schválila zadání prací  na zpracování projektu pro 
výměnu oken a zateplení pláště  bytového domu čp.120 firmě A+D Atelier  
projekční a inženýrská činnost J.Š.Baara 44 České Budějovice  
Ing.Vladimír Husinecký .  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.757/2017 rada souhlasí s  uzavřením obecního úřadu mezi 
vánočními svátky ve dnech 27. 28. a  29.12.2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.758/2017 rada obce schválila zadání prací  zpracování  nového 
územního plánu obce Dolní Třebonín  firmě  UPLAN s.r.o., Vlastiboř 21,  
392 01 Soběslav a ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o dílo. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.759/ 2017 rada obce schválila podání žádosti o dotaci na zateplení 
a výměnu oken u bytového domu čp.120 z programu IROP. Zároveň schválila 
zadání prací nutných pro podání žádosti. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

Usnesením č.760/2017  rada obce  schválila uzavření smlouvy o dodatečném 
právu k provedení stavby -  dřevěné pergoly dle přiložené projektové 
dokumentace na obecním pozemku p.č.950/93 v k.ú. Dolní Třebonín .     
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.761/2017 rada obce schválila rozpočtové opatření č.10 
dle přílohy usnesení č.3 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

V Dolním Třeboníně dne 28.11.2017 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                         Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                Starosta obce 


