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

                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 22.3.2018. 
                        _________________________________________ 
 
 
Usnesením č.821/2018  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.822/2018  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 22.2.2018 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.823/2018 rada obce schválila žádost  o uzavření smlouvy o právu 
k provedení stavby na obecním pozemku p.č.2126/1 v k.ú. D.Třebonín,  které 
spočívá v uložení vodovodní přípojky do  pozemku a  ve vybudování sjezdu o 
ploše cca 6m2.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.824/2018  rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 
smluv dle přílohy zápisu č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.825/2018 vzala rada obce na vědomí informaci  o společném 
jednání k návrhu pořízení  změny ÚP č.3. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.826/2018 rada obce vzala na vědomí informaci o získání příslibu 
od Ministerstva vnitra ČR –generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR na spolufinancování pořízení nového dopravního automobilu pro 
potřeby jednotky SDH v obci. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.827/2018  rada obce  schválila ukončení smlouvy o dodávce plynu 
pro obecní byty v nové bytové výstavbě se  společnosti Bohemia energi s.r.o. a 
schválila uzavřené smlouvy s novým dodavatelem plynu společností Moravská 
Plynárenská s.r.o. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 



 
Usnesením č.828/2018 rada obce schválila přijetí a podpis dodatku  č.5 ke 
smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora uzavřené se společností KAPEX 
s.r.o.,  kterým se zdražuje likvidace některých odpadů, zejména plastů tak, jak je 
uvedeno v příloze č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.829/2018  rada rozpočtové opatření č.2  dle přílohy zápisu č.3. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.830/2018 rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí  č.1030042751/001 o zřízení věcného břemene za účelem umístění 
kabelů NN, kabelové spojky a kabelové skříně v pilíři pro stavbu „Dolní 
Třebonín K/71, OÚ garáž-NN“  do pozemků v k.ú. D.Třebonín p.č.st.71,1493/5 
a 2266  s E.ON Distribuce  a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  za 
jednorázovou úhradu ve výši 4.000,-Kč bez DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Dolní Třebonín dne 22.3.2018 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                         Pavel Ševčík 
Místostarosta obce                                                               Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 


