
    Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
 
                        Usnesení z VI. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 30.1.2020 
v penzionu „KOLO“ Pr. Svince. 

____________________________________________ 
 
 
Usnesením č.108/2020 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 
 
Usnesením č.109/2020 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 
přijatých na V. veřejném zasedání konaném dne 3.12.2019. 
 
Usnesením č.110/2020 zastupitelstvo obce: 
 

I. Bere na vědomí 

- návrh na pořízení změny, stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje 
z hlediska posuzování vlivů (SEA a Natura 2000) 

 
II. Schvaluje 

- pořízení změny č. 4 územního plánu Dolní Třebonín (dále též jen 
„změna“)dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 55a odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
jen „stavební zákon“), která se bude pořizovat na základě došlého návrhu na 
pořízení. Jelikož je pořízení změny výhradní potřebou navrhovatele, je 
podmínkou pořízení změny úplné uhrazení nákladů na zpracování a na 
mapové podklady změny navrhovatelem (dle § 55a odst. 6 stavebního zákona 
v návaznosti na § 45 odst. 4 stavebního zákona). 

 
- pořizování změny územního plánu zkráceným postupem - nejsou varianty 

řešení, není požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

 
- obsah změny územního plánu: 

obsahem změny územního plánu je prověřit podmínek využití ploch 
v lokalitě zejména výrobní areál společnosti KOMAT – STK, s. r. o. 
Důvodem je snaha o koordinaci budoucí výstavby ve stávajícím areálu a 
jeho případného rozvoje. 
 

- starostu obce Pavla Ševčíka dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, 
jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti 



územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 53 odst. 1 stavebního 
zákona) během pořizování změny. 

       III.  Ukládá 

         - starostovi obce oznámit rozhodnutí zastupitelstva dle § 46 odst. 3  

            stavebního      zákona 

Usnesením č.111/2020 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové  opatření č.1dle 
přílohy usnesení č.1. 

Usnesením č.112/2020 zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 
50.000,-Kč pro SDH Pr. Svince  na zakoupení hasičské stříkačky. 
 
Usnesením č.113/2020 zastupitelstvo obce zamítlo koupi pozemků p.č.1550/42 
o výměře 64 m2 a pozemku  p.č.1550/43 o výměře 27 m2, obojí v  k.ú. Dolní 
Třebonín.  
 
Usnesením č.114/2020 zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti k Státnímu 
pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha -Žižkov o bezplatný převod 
pozemků p.č.950/27 o výměře 140 m2  a p.č.950/28 o výměře 272 m2 obojí 
v k.ú. Dolní Třebonín.  
 
Usnesením č.115/2020 zastupitelstvo obce zamítlo nabídku na bezplatný převod 
podílu pozemků v k.ú. Záluží nad Vltavou  p.č.1236/2, St.93, 1244/29,1244/31, 
1244/33, 1244/34, 1240, 1244/27, 1244/32, 1252/1  a 1244/30.  
 
Usnesením č.116/2020 zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.81/2019  
ze dne 5.9.2019. 
 
Usnesením č.117/2020 zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku p.č.2126/10 
o výměře 429 m2 za cenu 150,-Kč/m2  v k.ú. Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.118/2020 zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 1339 v k.ú. Dolní Třebonín o 
výměře 160 m2 za 150,-Kč/m2 . 
 
Usnesením č.119/2020 zastupitelstvo obce schválilo uzavření a podpis dodatku 
č.1 ke smlouvě o výpůjčce č.02-92/01/ns1v/p.svince.10001 
 
Usnesením .120/2020 zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti 
k Jihočeskému krajskému úřadu o dotaci na rekonstrukci veřejného rozhlasu a 
pořízení nového územního plánu obce z programu POV. 
 
 



Usnesením č.121/2020 zastupitelstvo obce schválilo koupi malého nákladního 
automobilu pro potřeby pracovní čety obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


