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

                         Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                           konané dne 16.4.2020 

                          ___________________________________ 
 
 

Usnesením č.332/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.  

 

Usnesením č.333/2020 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení  

z jejího posledního jednání  dne 30.3.2020. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

  

Usnesením č.334/2020  rada obce schválila koupi užitkového vozidla  „ZEBRA“ od firmy 

ZEBRA GROUP s.r.o., Týnská 1053/21 Praha 1za částku  1.350.000,-Kč bez DPH.   

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.335/2020 rada obce schválila  pronájem části pozemku p.č. 1524/2 o výměře cca 

300 m2 a dále části ocelokolny na pozemku p.č.1524/3 o výměře 100 m2 obojí v k.ú. Dolní 

Třebonín firmě Odpady JIH s.r.o., České Budějovice , B.Němcové 12/2 od 1.5.2020 na dobu 

neurčitou za účelem provozování sběrného dvora. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.336/2020 rada obce schválila prodloužení platnosti 

nájemních smluv dle přílohy zápisu č.1.  

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.337/2020  rada obce schválila ukončení  nájemní  smlouvy ke služebnímu bytu 

v BD Záluží č.3 . 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.338/2020 rada obce schválila přidělení služebního bytu v BD Záluží č.3. od 

20.4.2020.  

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.339/2020 rada obce  schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor v budově obecního úřadu č.6 na pozemku par.č.167 v k.ú. Dolní Třebonín 

ze dne 20.12.2011  s firmou a.s.CETIN se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9  

na dobu určitou do 31.12.2029.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.  

 

Usnesením č.340/2020 rada obce schválila odpuštění platby nájemného    za pronájem 

nebytových prostor pro provoz masérky a kadeřnice v budově OÚ za měsíce březen a duben   

2020. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.341/2020 rada obce souhlasí se zrušením plánované akce „ Pálení Čarodějnic“ 

dne 30.4.2020. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.  

 



Usnesením  č.342/2020 vzala rada obce na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Dolní 

Třebonín pana Mgr,Jana Švece  o situaci v ZŠ a MŠ. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.343/2020  rada obce schválila proplacení faktury za provedené zemní práce     na 

opravě VO v Dolním Třeboníně .   

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.344/2020  rada obce schválila proplacení faktury za provedené práce na opravě 

VO v Dolním Třeboníně.   

Schváleno čtyřmi hlasy, jeden člen rady se zdržel hlasování. 

 

Usnesením č.345/2020  rada obce schválila rozpočtové opatření č.2 dle přílohy usnesení č.2.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.  

 

Usnesením č.346/2020 rada obce vzala na vědomí informaci o chodu obecního úřadu a o 

opatřeních, která byla učiněna v souvislosti s koronavirovou pandemií. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými.  

 

Usnesením č.347/2020  rada obce schválila uzavření hromadné licenční smlouvy 

s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s. 160 56 Praha 6 – Bubeneč, 

Čs.armády 20. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.348/2020 rada obce schválila uzavření a podpis Smlouvy o dílo s nehmotným 

výsledkem-zajištění provozu sběrného dvora, převzetí a odstraňování odpadů s firmou 

ODPADY – JIH, spol.  s.r.o. se sídlem B.Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, 

IČ: 07756704. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými. 

 

 

 

V Dolním Třeboníně 16.4.2020 

 

 

 

 

Stanislav Kříž                                                                                               Pavel Ševčík  

1.místostarosta obce                                                                                     Starosta obce 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


