
 

                             Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                          konané dne 8.1istopadu  2018. 

                          ___________________________________ 

 

Usnesením č.1/2018  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.2/2018  rada obce schválila zřízení kulturní a sportovní komise. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.3/2018 rada obce schválila do funkce předsedy kulturní a sportovní 

komise paní Mgr. Ivetu Kahovcovou.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.4/2018 rada obce schválila do funkce člena kulturní a sportovní 

komise|:  -  p.Mgr Jana Švece 

                - p.Antonína Švece 

                - p.Marii Kolářovou 

                - p.Hanu Čečelovskou 

                - p.Bc.Jiřinu Palečkovou      

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením  č.5/2018 rada obce souhlasí s poražením 1 ks stromu břízy a 1 ks 

stromu jasanu na pozemku p.č.1200/1 v H.Třeboníně . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.6/2018 rada obce jmenuje do funkce člena školské rady paní           

Bc. Jiřinu Palečkovou. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.7/2018 rada obce schválila zveřejnění   záměru obce prodat obecní 

pozemek p.č.1402/59  o výměře 100 m2 v k.ú. D.Třebonín.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.8/2018  rada obce souhlasí s přerušením provozu školní družiny 

v termínech :   29. – 30.10.2018                      Podzimní prázdniny 

                          22.12.2018  – 02.01.2019      Vánoční prázdniny 

                          01.02.2019                          Pololetní prázdniny 

                          04. - 10.02.2019              Jarní prázdniny 

                         18. - 19.04.2019            Velikonoční prázdniny  

                         01.07. - 31.08.2019                Hlavní prázdniny  

 



Dále rada souhlasí s přerušením provozu mateřské školy v termínu: 

 27.12.  –  28.12.2018                      Vánoční prázdniny    

 15.07.  –  16. 08.2019            Hlavní prázdniny   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.9/2018   rada obce schválila prodloužení platnosti  nájemních 

smluv dle přílohy usnesení č. 1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými smluv dle přílohy usnesení č. 1. 

 

Usnesením č.10/2018 rada obce schválila  přidělení bytu č. 1 v ŘD čp. 228.   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.11/2018 rada zamítla žádost o výměnu  bytu č. 2 za byt č. 1 v ŘD 

č.p.228. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.12/2018  rada obce schválila rozpočtové opatření  č. 10 dle  přílohy 

usnesení  č.2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.13/2018 rada obce schvaluje zahájení přípravných prací nutných 

pro podání žádosti o dotaci na stavbu Víceúčelové sportovní haly 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.14/2018  rada obce  souhlasí s konáním I. veřejného zasedání dne 

13.12.2018 v penzionu „KOLO“ Pr.Svince. 

 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými    

 

Usnesením č.15/2018 rada obce souhlasí s uzavírkou a vedením objízdné trasy 

na akci Oprava sil.I/3 a I/39 MUK Štilec s podmínkou, že přes Dolní Třebonín 

bude s výjimkou dopravní obsluhy průjezd vozidel nad 3,5 t a v Dolním 

Třeboníně a Prostřední Svinci bude přechodně snížena rychlost na 30 km/hod. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými    

 

Dolní Třebonín dne 8.11.2018 

 

 

 

Jana Machová                                                                          Pavel Ševčík              

2.místostarosta  obce                                                               starosta obce 

 

 

 


