
       Upraveno dle Zák. č106 o svobodném přístupu k informacím 
 
                           Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 8.února 2018. 
                        ________________________________________ 
 
 
 
Usnesením č.792/2018  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.793/2018  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 25.1.2018 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.794/2018 rada obce schválila členění rozpočtu na jednotlivé 
položky dle přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.795/2018 rada obce schválila  místem  pro  zápis k předškolnímu 
vzdělávání  Mateřskou  školu  se sídlem Dolní Třebonín č.6 a termíny pro zápis 
ve dnech  2.5.  –  4.5.2018  v době od 06.30 hod. do 09.00 hod.  a od 12.30 hod.  
do  16.30 hod.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.796/2018 rada obce zamítla žádost  o  souhlas s poražením celkem 
6 ks javorů na obecním pozemku p.č.1031/2 v k.ú. Pr.Svince.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.797/2018 rada obce  schválila prodloužení platnosti nájemních 
smluv dle přílohy usnesení č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.798/2018 rada obce  schválila zveřejnění záměru obce prodat 
pozemky-zahrady uvedení v příloze č.3 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.799/2018  rada obce  schválila výměnu bytů  mezi nájemnicí 
horního bytu v ŘD čp.227   a  nájemnicí dolního bytu  v ŘD čp.241 .    
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
 
 



 
 
 Usnesením č.800/2018 rada obce schválila zadání prací pro opravu kapličky 
v Horním Třeboníně  firmě Buildex Real s.r.o. se sídlem na Zlaté stoce 551/14 
České Budějovice . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.801/2018  rada obce schválila  zadání prací na zhotovení 
projektové dokumentace na akci „ČOV a splašková kanalizace pro Prostřední a 
Horní Svince – DÚR + DSP/ZDS“ firmě Ing.Jana Máchová, Vodohospodářská 
projekce, A.Tragera 46 370 10 České Budějovice dle cenové nabídky uvedené 
v příloze usnesení č.4.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.802/2018 rada obce schválila uzavření dohody o odkoupení 
trvalých porostů souvisejících se stavbou „Dálnice D3 0310/II Hodějovice-
Třebonín“  s žadatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 
546 56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupeného  Ing.Vladimírou Hruškovou. 
Předmětem dohody je odkoupení 1 ks stromu švestky  za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 250,-Kč.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.803/2018 rada schválila zadání prací na oprav poškozeného plotu a 
jeho prodloužení u skládky inertního materiálu v H.Třeboníně firmě Milan 
Rytíř, stavební práce.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.804/2018 rada  souhlasí s konáním XVIII.veřejného zasedání dne 
7.března v zasedací místnosti OÚ od 18.00 hod. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.805/2018 rada obce schválila pronájem pozemku p.č.1550/20 o 
výměře 52 m2 a pozemku p.č.1550/21 o výměře 19 m2  vše v k.ú. D.Třebonín 
 s platností od 14.2.2018  na dobu neurčitou za měsíční poplatek ve výši 300,-
Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.806/2018 rada obce schválila  žádost o souhlas s poražením l ks 
stromu javoru na  pozemku p.č.1469 v k.ú. Dolní Třebonín .  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Usnesením č.807/2018   rada obce schválila žádost  o souhlas s poražením 
srostlice kmenů stromu agátu na jeho pozemku p.č.1473/3 v k.ú. Dolní 
Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
 

 

 

V Doním Třeboníně dne 8.2.2018 
 
 
Ing.Helena Zemanová                                                       Pavel Ševčík  
 člen rady obce                                                                    Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 


