
 
                       Usnesení z XX. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 6.9.2018 
v penzionu „KOLO“ Pr.Svince. 

 
Upraveno dle zákona č. 106/1999 Sb. 

____________________________________________ 
 
 
Usnesením č.338/2018 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 
 
Usnesením č.339/2018 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 
přijatých na XIX. veřejném zasedání konaném dne 6.6.2018. 
 
Usnesením č.340/2018 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady  
obce za období od 21.6. do 30.8.2018. 
 
Usnesením č.341/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
950/55 o výměře 540 m2 a st. p. č. 373 o výměře 19 m2 v k. ú. Dolní Třebonín 
za cenu 22.506,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.342/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
950/58 o výměře 341 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 17.834,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.343/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 
950/72 o výměře 337 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 14.818,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.344/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej ½ podílu pozemku 
p. č. 950/93 o výměře 8 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 182,- Kč + DPH a 
prodej ½ podílu pozemku p. č. 950/93 o výměře 8 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za 
cenu 182,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.345/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 
950/416 o výměře 146 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 6.514,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.346/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 
950/414 o výměře 119 m2, p. č. 950/415 o výměře 2 m2 a st. p. č. 282 o výměře 
20 m2  v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 6.514,- Kč + DPH. 
 
 
Usnesením č.347/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej ½ podílu pozemku 
p. č. 950/89 o výměře 234 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 4.836,- Kč + DPH 
a prodej ½ podílu pozemku p. č. 950/89 o výměře 234 m2 v k. ú. Dolní 
Třebonín za cenu 4.836,- Kč + DPH. 
 



Usnesením č.348/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 
950/405 o výměře 134 m2 a p. č. 950/406 o výměře 77 m2 v k. ú. Dolní 
Třebonín za cenu 8.928,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.349/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej ½ podílu pozemku 
p. č. 950/417 o výměře 103 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 2.573,- Kč + 
DPH a prodej ½ podílu pozemku p. č. 950/417 o výměře 103 m2 v k. ú. Dolní 
Třebonín za cenu 2.573,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.350/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 
950/87 o výměře 221 m2 v k. ú. Dolní Třebonín za cenu 9.238,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.351/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 
950/116 o výměře 812 m2 a st. p. č. 444 o výměře 21 m2 v k. ú. Dolní Třebonín 
za cenu 19.462,- Kč + DPH. 
 
Usnesením č.352/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č.1124/2 
o výměře 90 m2 a pozemku p.č.1030/16 o výměře 43 m2 v k.ú. Záluží  nad 
Vltavou  části Čertyně za cenu 40,-Kč/m2. 
 
Usnesením č.353/2018 zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků  
p.č.1550/65 o výměře 52 m2 a p.č.1550/67 o výměře 54 m2 v k.ú. Dolní 
Třebonín za cenu 100.000,-Kč. 
 
Usnesením č.354/2018 zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků p. č. 
950/363 o výměře 62 m2 a p. č. 950/364 o výměře 47 m2 v k. ú. Dolní Třebonín 
za cenu 100.000,-Kč. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


