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                     Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 11.1.2018. 
                        ________________________________________ 
 
 
Usnesením č.770/2018  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.771/2018  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 21.12.2017 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.772/2018 rada obce stanovila finanční odměnu pro ředitele ZŠ a 
MŠ D.Třebonín za druhé pololetí školního roku 2017. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.773/2018  rada obce schválila finanční příspěvek na činnost  
TJ  D.Třebonín  pro rok 2018 ve výši 20.000,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.774/2018 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat  
pozemek p.č.1550/74  o výměře 18 m2 v k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.775/2018 rada obce schválila zveřejnění záměru obce  pronajmout 
obecní pozemky  p.č. 1550/20 a 1550/21 vše v k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.776/2018 rada obce schválila plán kulturních a sportovních akcí 
pro rok 2018 dle přílohy č.1 usnesení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.777/2018  rada obce  schválila  uzavření smlouvy o dodatečném 
právu k provedení stavby -zastřešení terasy na obecním pozemku p.č.950/53 
v k.ú. D.Třebonín . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 



Usnesením č.778/2018  rada obce  zamítla žádost o souhlas s převodem nájemní 
smlouvy k bytu v č.p.239 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.779/2018 rada obce souhlasí s rozšířením  veřejného osvětlení  
v Pr.Svincích podél  nové účelové komunikace vedoucí k místu bydliště žadatele 
pana Brenkuse a Welssera a zároveň ukládá starostovi obce zajistit realizaci 
akce.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.780/2018 rada obce schválila dodavatelem prací rozšíření 
veřejného osvětlení v části naší obce Pr.Svince  firmu KS Elektro 
s.r.o.,Pr.Svince 12, 382 32 Velešín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.781/2018 rada obce schválila prodloužení platnosti 
nájemnísmlouvy  k bytu v BD čp.120 na dobu jednoho roku. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.782/2018 rada obce schválila uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o 
zajištění provozu sběrného dvora, převzetí a odstranění odpadů s firmouKAPEX  
s.r.o., Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými  

Usnesením č.783/2018 rada obce schválila uzavření smlouvy s firmou ON-EPD, 
s.r.o. zastoupené jednatelem JUDr.Milanem  Ondráškem ke komplexnímu 
 zabezpečení služeb souvisejících  s novým zákonem o ochraně osobních údajů.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými  
 

 

V Dolním Třeboníně dne 11.1.2018 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                          Pavel Ševčík 
 Místostarosta obce                                                                Starosta obce 
 
 
 
 
 
 


