
 
                     

Upraveno dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím 
A nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 

 
   Usnesení z XIX. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 6.6.2018 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

____________________________________________ 
 
 
Usnesením č.318/2018 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 
 
Usnesením č.319/2018 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 
přijatých na XVIII. veřejném zasedání konaném dne 7.3.2018. 
 
Usnesením č.320//2018 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady  
obce za období od 22.3. do 30.5.2018. 
 
Usnesením č.321/2018 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet 
hospodaření obce za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad a účetní závěrku za rok 2017. 
 
Usnesením č.322/2018 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedeném 
přezkumu hospodaření obce za rok 2017. OZ ukládá starostovi přijmout opatření 
k nápravě chyb uvedených ve zprávě o přezkumu.  
 
  
Usnesením č.323  zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled hospodaření 
obce na roky 2018 až 2020. 
     
Usnesením č.324/2018 zastupitelstvo obce souhlasí s  přijetím neinvestiční 
dotace ve výši 200.000,-Kč  na akci “ 76 BJ a TI Dolní Třebonín BD a 4 BJ“ od 
Jihočeského krajského úřadu a s uzavřením smlouvy o jejím poskytnutí  
č.  SDO/OREG/151/18.  
 
Usnesením č.325/2018 zastupitelstvo  obce: 
  
I. Schvaluje rozhodnutí 
 
- o námitce uplatněné k návrhu změny č. 3 územního plánu Dolní Třebonín 
dle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů – rozhodnutí o námitkách je součástí textové části odůvodnění změny 
č. 3 územního plánu Dolní Třebonín, 
 



- o vydání změny č. 3 územního plánu Dolní Třebonín (ve znění červen 2018) 
formou opatření obecné povahy dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního 
zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, 
 
II. Ukládá 
- starostovi obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 
správního řádu oznámit vydání změny č. 3 územního plánu Dolní Třebonín 
veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona. 
 
Usnesením č.326/2018 zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.282/2017 
v částech II. rozhodlo, III.rozhodlo a IV.ukládá“ a ve zrušených částech 
rozhodlo nepořídit samostatnou změnu ÚP a dotčené území prověřit v rámci 
nového územního plánu. 
          
Usnesením č.327/2018 zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku p.č.950/141 
v k.ú. D.Třebonín. 
 
 Usnesením č.328/2018 zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemků 1550/26 a 
1550/27 vše v k.ú. D.Třebonín. 
  . 
 Usnesením č.329/2018 zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemků  
 p.č.2114/2 o výměře 486 m2  a p.č.2253/8 o výměře 39 m2 obojí v k.ú.Dolní 
Třebonín. 
   
Usnesením č.330/2018 zastupitelstvo obce schválilo  prodej  pozemku 
p.č.950/420 o výměře 21 m2. 
 
Usnesením č.331/2018 zastupitelstvo obce neschválilo žádost o prodej pozemku 
p.č.950/420 v k.ú. D.Třebonín. 
 
Usnesením č.332/2018 zastupitelstvo obce zamítlo žádost o prodej pozemku 
p.č.1031/2 v k.ú. Pr.Svince. 
 
Usnesením č.333/2018 zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku 
p.č.1550/74 o výměře 18 m2  v k.ú. D.Třebonín. 
 
Usnesením č.334/2018 zastupitelstvo obce rozhodlo nevyužít k uplatnění 
předkupního práva spoluvlastníka podle § 1124 zákona č.89/2012 Sb., občanský 
zákoník, na odkup spoluvlastnického podílu st.parc.č.12 a stavby čp.13,id.1/2 
k celku v Prostředních Svincích a souhlasí s převodem podílu třetí osobě.  



  
Usnesením č.335/2018 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.5 dle 
přílohy č.1. 
 
Usnesením č.336/2018 zastupitelstvo obce stanovilo pro podzimní volby do 
obecního zastupitelstva 15 zastupitelů. 
 
Usnesením č.337/2018 zastupitelstvo obce souhlasí s dofinancováním koupě 
dopravního automobilu pro obec /JSDH/ do výše smluvní ceny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


