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

                     Usnesení z  XVIII. veřejného zasedání zastupitelů 
obce Dolní Třebonín konaného dne 7.3.2018 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 
____________________________________________ 

 
 
Usnesením č.303/2018 zastupitelé obce schvalují program jednání. 
 
Usnesením č.304/2018 zastupitelé obce schvalují zprávu o plnění  usnesení 
přijatých na XVII. veřejném zasedání konaném dne 14.12.2017. 
 
Usnesením č.305//2018 zastupitelé obce schvalují zprávu o činnosti rady  obce 
za období od 21.12.2017 do 22.2.2018. 
 
Usnesením č.306/2018 zastupitelé obce neschvalují směnu pozemku p.č.56/47 o 
výměře 335 m2 za pozemek v majetku obce  p.č.72 o výměře 335 m2 , obojí 
v k.ú.  Dolní Svince. 
 
Usnesením č.307/2018 zastupitelé obce ruší své usnesení č.234/2017 ze  dne 
16.11.2017 - prodej pozemku p. č. 950/76 o výměře 305 m2 a st. p. č. 280 o 
výměře 19 m2 v k. ú. Dolní Třebonín.  
 
Usnesením č. 308/2018 zastupitelé obce ruší své usnesení č.231/2017 ze dne 
16.11.2017 - prodej pozemku p. č. 950/70 o výměře 337 m2 v k. ú. Dolní 
Třebonín . 
 
Usnesením č.309/2018 zastupitelé obce ruší své usnesení ze dne 16.11.2017 
č.269/2017 prodej pozemku p. č. 950/118 o výměře 322 m2 v k. ú. Dolní 
Třebonín.. 
 
Usnesením č.310/2018 zastupitelé obce schvalují prodej pozemku p. č. 950/42 o 
výměře 563 m2 v k. ú. Dolní Třebonín  za cenu 22.692,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.311/2018 zastupitelé obce schvalují prodej pozemku p.č.950/46 o 
výměře 298 m2 a st. p. č. 378 o výměře 26 m2 vše v  k. ú. Dolní Třebonín  174, 
za cenu 14.322,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.312/2018 zastupitelé obce schvalují prodej pozemku p. č. 950/74 o 
výměře 436 m2 a st. p. č. 278 o výměře 19 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 
3.848,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.313/2018 zastupitelé obce schvalují prodej pozemku p.č. 950/121 o 
výměře 296 m2 v k. ú. Dolní Třebonín  za cenu 15.910,- Kč + DPH. 
 



Usnesením č.314/2018 zastupitelé obce schvalují prodej pozemku p. č. 950/76 o 
výměře 305 m2 a st. p. č. 280 o výměře 19 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 
14.322,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.315/2018 zastupitelé obce schvalují prodej pozemku p.č. 950/70 o 
výměře 337 m2 v k. ú. Dolní Třebonín  za cenu 14.818,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.316/2018 zastupitelé obce schvalují prodej pozemku   p. č. 950/118 
o výměře 322 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 17.020,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.317/2018 zastupitelé obce schvalují zápis v obecní kronice za rok 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


