
         Upraveno dle zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 

  

                           Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                           konané dne 9.3.2020 

                          ___________________________________ 
 
 

Usnesením č.316/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.317/2019 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení z jejího posledního 

jednání  dne 27.2.2020. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením  č.318/2020 rada obce schválila zveřejnění  záměru obce  pronajmout technickou 

místnost v pravé spodní části budovy OÚ  č.6  o výměře 4,50x5,60 = 25,2 m2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.319/2020 rada obce   schválila zveřejnění záměru obce pronajmout část 

pozemku p.č.1524/2 o výměře 300 m2 a dále část ocelové haly na pozemku p.č.1524/3 o 

výměře 100 m2, obojí v k.ú. Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.320/2020   rada obce schválila  pronájem pozemku p.č.1550/7 o výměře 188 m2  

a  pozemku p.č.1550/8 o výměře 20 m2 obojí v k.ú. Dolní Třebonín za cenu 300,-Kč/měs. na 

dobu neurčitou od 16.3.2020. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.321/2020 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních smluv  dle přílohy 

usnesení  č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.322/2020 rada obce  schválila vypsání podlimitního výběrového řízení na 

provozovatele sběrného dvora Dolní Třebonín včetně zadávacích podmínek. Zadání 

výběrového řízení bude vyvěšeno na profilu zadavatele, jednotliví zájemci nebudou 

oslovováni   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.323/2020 rada obce schválila administrátorem výběrového řízení pro výběr 

provozovatele sběrného dvora Dolní Třebonin  firmu MINOS C.B., s.r.o., se sídlem U 

Výstaviště 1485 České Budějovice. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.324/2020 rada obce jmenovala tříčlennou komisi pro vyhodnocení nabídek 

výběrového řízení na provozovatele sběrného dvora Dolní Třebonín.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 



Usnesením č.325/2020 rada obce schválila termín  otevírání obálek výběrového řízení pro  

provozovatele sběrného dvora Dolní Třebonín  na den 27.3.2020 od 09.00 hod . v zasedací 

místnosti obecního úřadu. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.326/2020 rada obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 

10.000,-Kč na činnost Alzheimer centra v českých Budějovicích. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.327/2020 rada obce schválila uzavření Mateřské školy Dolní Třebonín  s 

platností od  16.3.2020 na dobu neurčitou. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 

Dolní Třebonín dne  9.3.2020 

 

 

Stanislav Kříž                                                                                               Pavel Ševčík  

1.místostarosta obce                                                                                     Starosta obce                

 

 

 

 

 

 

 

 


