
       Upraveno dle zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
                    Usnesení z I.veřejného zasedání zastupitelstva 
                    obce Dolní Třebonín konaného dne 13.12.2018 
                                v penzionu „KOLO“Pr.Svince. 
                    ________________________________________  

 
 

Usnesením č.25/2018 zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 
 
Usnesením č.26/2018 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 
přijatých na ustavujícím  zasedání konaném dne 1.11.2018. 
 
Usnesením č.27/2018 zastupitelstvo obce  schvaluje zprávu o činnosti  
rady obce za uplynulé období. 
 
Usnesením č.28/2018 zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání  
finančního výboru  k návrhu rozpočtu obce pro rok 2019. 
 
Usnesením č.29/2018 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na 
rok 2019 dle přílohy č.1. 
 
Usnesením č.30/2018 zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu obce na roky 2020-2021.   
 
Usnesením č.31/2018 zastupitelstvo obce schvaluje program obnovy venkova-
rozvojový plán obce  na období 2019-2022 
     
Usnesením č.32/2018 zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti 
základní a mateřské školy za školní rok 2017-2018.  
 
Usnesením č.33/2018 zastupitelstvo  obce schvaluje zprávu o činnosti  JSDH 
Dolní Třebonín v roce 2018. 
 
Usnesením č.34/2018 zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením a podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace SDO/KHEJ/169/18 od poskytovatele Jihočeského 
kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice ve výši 300.000,-
Kč na zajištění akce „pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH 
obce Dolní Třebonín“.  
 
Usnesením č..35/2018 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od 
Ministerstva vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 17000 Praha 7  na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo  EIS JSDH-P2-2018-00402 
ve výši 450.000,-Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH. 
 



Usnesením č.36/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.1402/59 
v k.ú. Dolní Třebonín o výměře 100 m2 za cenu 100,-Kč/m2. 
 
Usnesením č.37/2018 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.1030/24 
o výměře 65 m2 a pozemku p.č.1448/9 o výměře 39 m2 obojí v k.ú. Záluží nad 
Vltavou, část Čertyně za 80,-Kč/m2 .. 
 
Usnesením č.38/2018 zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků p.č.950/336, 
950/341 a 950/345 vše v k.ú. Dolní Třebonín za cenu 100.000,-Kč. 
 
Usnesením č.39/2018 zastupitelstvo obce  zmocňuje radu obce k zabezpečení a 
realizaci prodeje nákladního  vozidla Multikar M25 SPZ  nejvyšší nabídce, kdy 
nejnižší podání stanovuje na částku 15.000,-Kč. 
 
Usnesením č.40/2018 zastupitelstvo obce souhlasí s  podáním žádosti o získání 
dotací na tyto akce: 
-  stavbu Víceúčelové sportovní haly, min.školství, min.financí 
 - propojení vodovodů H.Třebonín – Pr.Svince  
-  vybudování vodovodů H.Svince, D.Svince 
-  vybudování kanalizace a ČOV H.Svince-Pr.Svince 
-  vybudování ČOV Záluží  
-  dotace na úroky z úvěrů   k Jčk  
-  pořízení nového územního plánu obce   
-  pořízení bezdrátového rozhlasu do všech částí obce z POV Jčk  
 
Usnesením č.41/2018 zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravných prací 
nutných pro realizaci stavby  Víceúčelové sportovní haly a podání žádosti o 
dotaci na tuto akci  
 
Usnesením č.42/2018 zastupitelstvo obce 
I.Schvaluje  
návrh zadání územního plánu obce Dolní Třebonín dle § 6 odst.5 písm.b) a § 
47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“).   
II.Ukládá 
starostovi obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vypracování návrhu 
územního plánu Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.43/2018 zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku 
auditu akce „Dolní Třebonín-sběrný dvůr-dovybavení a stavební úpravy“  
provedeného kontrolními orgány ministerstva financí v době od 
30.8.2028 do 6.12.2018. Žádné pochybení nebylo zjištěno. 
 
 
 
 


