
 

                           Usnesení z XIV. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 23.9.2021 

v zasedací místnosti OÚ. 

____________________________________________ 
 

 

 

Usnesením č.211/2021 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 

 

Usnesením č.212/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 

přijatých na XIII. veřejném zasedání konaném dne 24.6.2021. 

 

Usnesením č.213/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady 

obce za období od 25.6.2021 do 10.9.2021 

 

Usnesením č.214/2021 zastupitelstvo obce odložilo  prodej pozemků v 

k.ú. Prostřední Svince parc. č. 1043/7 o výměře 311 m2, parc. č. 1043/8 o 

výměře 1 m2,  parc. č. 1046/3 o výměře 78m2,
  
parc. č. 1046/4 o výměře 359 m2 

parc. č. 1046/5 o výměře 130 m2 a parc. č. 1074/2 o výměře 65 m2
 
za 209.813,-

Kč kupujícímu  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

145 05 Praha 4 na nejbližší jednání zastupitelstva.  

 

Usnesením č.215/2021 zastupitelstvo obce schválilo prodat spoluvlastnický 

podíl k pozemku p.č.1109/4 o výměře 228 m2  v k.ú. Dolní Třebonín za cenu ve 

výši 19.478,-Kč kupujícímu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4.  

 

Usnesením č.216/2021 zastupitelstvo obce :    

I. Schvaluje rozhodnutí  
- o vydání změny č. 5 územního plánu Dolní Třebonín (ve znění září 2021) 

formou opatření obecné povahy dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního 

zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona,  

II. Ukládá  

- starostovi obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 

správního řádu oznámit vydání změny č. 5 územního plánu Dolní Třebonín 

veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona.  

 

 

 



 

 

 

Usnesením č.217/20216/  zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny 

územního plánu obce č.6 

 

Usnesením č.218/2021 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu  o  dílčím 

přezkumu hospodaření obce za období od 1.1. do 30.6.2021. 

 

Usnesením č.219/2021 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění 

investičních a neinvestičních akcí za uplynulé období. 

 

Usnesením č.220/2021 zastupitelstvo obce schválilo  výjimku  z počtu žáků 

v základní škole Dolní Třebonín pro školní rok 2021/2022 a souhlasí se 

stanovením limitu na počet 38 žáků. 

 

Usnesením č.221/2021 zastupitelstvo obce schválilo plán rozvoje sportu v obci 

dle zákona č.230/2016  Sb., kterým se mění zákon č.115/2001 Sb.  o podpoře 

sportu na období 2021 – 2026. 

 

Usnesením č.222/2021 zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na 

stavbu Víceúčelové sportovní haly Dolní Třebonín k Národní sportovní agentuře  

včetně spolufinancování. 


