
 

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

 

                      Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 22.2.2018. 
                        ________________________________________ 
 
 
Usnesením č.808/2018  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.809/2018  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 8.2.2018 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.810/2018 rada obce schválila  poražení 1 ks smrku    na pozemku 
p.č. 1421/2 v k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.811/2018 rada obce schválila žádost  o souhlas s poražením tří 
stromů vrby, které rostou na  pozemku p.č.2264/14  v k.ú. Dolní Třebonín.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.812/2018 rada obce souhlasí s úhradou prací obcí za poražení tří 
kusů stromů vrby  na  pozemku p.č.2264/14 v k.ú. Dolní Třebonín.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.813/2018 rada obce schválila uzavření smlouvy s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle 
č.01-185/SO 330/SPS/001/2017  o právu provést stavbu na pozemku p.č.1068/1 
KN, v k.ú. Prostřední Svince.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.814/2018 rada obce  schválila uzavření smlouvy o zemědělském 
pachtu  s  firmou ZEMOS Zubčice, spol.s.r.o. Chabičovice  k pronájmu  
pozemku p.č.1030/17  v k.ú. Štěkře o výměře 0,34 ha  za účelem zemědělské 
činnosti na dobu určitou  od 1.3.2018 do 28.2.2023 za roční  poplatek 3.000,-
Kč/ha. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



 
Usnesením č.815/2018 rada obce projednala a schválila prodloužení platnosti 
nájemních  smluv dle přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
Usnesením č.816/2018 rada obce  schválila zadání prací na prořez stromů v obci 
firmě  Jan Koníček – Péče o dřeviny, Mezipotočí č.48, Kájov za cenu prací 
uvedených v příloze  č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.817/2018 rada obce  vyslovila souhlas se změnou úředních  
hodin České pošty  dle přílohy č.3 s platností od 1.3.2018 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.818/2018 rada obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.1 
dle přílohy č.4. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.819/2018 rada obce zamítla žádost  knihovnice Pr.Svince  
o úhradu  nákladů ve výši 6.500,-Kč za kulturní vystoupení „Listování Hejlík“.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

Usnesením č.820/2018 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 
pozemek p.č.950/420 o výměře 21 m2 v k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 

V Doním Třeboníně dne 22.2.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                         Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                                Starosta obce 
 
 
 
 
 


