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

    

                     Usnesení z XIII. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 24.6.2021 

v zasedací místnosti OÚ. 

____________________________________________ 
 

 

 

Usnesením č.194/2021 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 

 

Usnesením č.195/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 

přijatých na XII. veřejném zasedání konaném dne 29.4.2021. 

 

Usnesením č.196/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce 

za období od 29.4.2021 do 10.6.2021 

 

Usnesením č.197/2021 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání 

finančního výboru. 

 

Usnesením č.198/2021 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet 

hospodaření obce za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

 

Usnesením č.199/2021 zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku  za rok 

2020. 

 

Usnesením č.200/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedeném 

přezkumu hospodaření obce za rok 2020. 

 

Usnesením č.201/2021 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4 dle 

přílohy usnesení č.1. 

 

Usnesením č.202/2021 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru pro 

financování stavby Víceúčelové sportovní haly od Komerční banky a.s.,Na 

Příkopě 33, Praha 1 ve výši 32.000.000,-Kč a ukládá starostovi obce smlouvu o 

úvěru podepsat.  

 

Usnesením č.203/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zahájení stavby 

Víceúčelové sportovní haly. 

 

Usnesením č.204/2021 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.690/7 

o výměře  19 m2 v k.ú. Dolní Třebonín za cenu 1 900,-Kč  Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56 140 00 

Praha 4 – Nusle. 

 



Usnesením č.205/2021 zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru od 

Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, kterým je  speciální požární 

automobil LIAZ CAS 20, RZ CK 49-71, VIN J2FA0289/457, rok výroby 1989, 

v zůstatkové hodnotě k 31.5.2021 ve výši  263.467,90 Kč. 

 

Usnesením č.206/2021 zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění 

investičních a neinvestičních akcí za uplynulé období. 

 

Usnesením č.207/2021 zastupitelstvo obce potvrdilo zamítavé stanovisko  rady  

obce ze dne 1.4.2021 a se stanovením průzkumného území Dolní Svince a 

Krasejovka nesouhlasí.   

 

Usnesením č.208/2021 zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku 

p.č.1550/50 o výměře 64 m2 a pozemku p.č.1550/51 o výměře 25 m2 obojí 

v k.ú. Dolní Třebonín za cenu 100.000,-Kč. 

 

Usnesením č.209/2021 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od 

ministerstva zemědělství  na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací – akce 

129 393 4065, 4066 a 4067 – Provedení udržovacích prací Dolní Svince 

Rybník I, II a III. 

 

Usnesením č.210/2021 zastupitelstvo obce schvaluje doplnění „Programu 

obnovy venkova-rozvojového plánu obce Dolní Třebonín pro období 2019-

2022“ v části „E. doplnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury“, o 

bod č.16 - vybavení přístavby základní školy  a modernizace vybavení a  

zařízení prostor stávající školy a mateřské školy včetně školních zahrad.  


