
          Upraveno dle zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
             
                        Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 3. května 2018. 
                        ________________________________________ 
 
 
Usnesením č.843/2018  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.844/2018  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 19.4.2018 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.845/2018 rada obce souhlasí se závěrečným účtem hospodaření 
obce za rok 2017 dle přílohy č.1 a doporučuje jej zastupitelům ke schválení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.846/2018  rada obce  schválila rozpočtové opatření  č.3 dle přílohy 
zápisu č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.847/2018  rada schválila koupi  autobusové čekárny dle nabídky 
firmy TSE CB spol.s.r.o. Mánesova 390/74 České Budějovice. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.848/2018 rada obce schválila rekonstrukci autobusové čekárny 
v Horním Třeboníně a zadání prací firmě BUILDEX REAL s.r.o. se sídlem Na 
Zlaté Stoce č.14.. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.849/2018  rada obce vyslovila souhlas s konáním XIX.veřejného 
zasedání dne 6.6.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.850/2018  rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce 
o postupu prací na změně ÚP č.3 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.851/2018 rada obce souhlasí s konáním  zkoušek loveckých psů 
dne 5.5.2018 od 08.00 hod. v honitbě Záluží 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 



Usnesením č.852/2018 rada  obce schválila  návrh na vyhotovení pamětní 
medaile obce dle přílohy č.3. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.853/2018 rada obce doporučuje zastupitelstvu obce nevyužít 
nabídku na odkup spoluvlastnického  podílu ve výši 1/2 k celku nemovitosti 
st.parc. č.12 v Pr.Svinci, jejíž součástí je stavba čp.13. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.854/2018 rada obce nesouhlasí s vedením objízdné trasy 
v souvislosti s opravou silnice I/3 Bukovec – Holkov ve dnech 14.5. – 29.6.2018  
přes obec Dolní Třebonín.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
 
 
V Dolním Třeboníně dne 3.5.2018 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                    Pavel Ševčík      
místostarosta obce                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 


