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

 

                           Usnesení z XV. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 21.12.2021 

v zasedací místnosti OÚ. 

____________________________________________ 
 

 

Usnesením č.223/2021 zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

 

Usnesením č.224/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 

přijatých na XIV. veřejném zasedání konaném dne 23.9.2021. 

 

Usnesením č.225/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady 

obce za období od 23.9.2021 do 16.12.2021 

 

Usnesením č.226/2021 zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání  

finančního výboru k návrhu rozpočtu obce pro rok 2022 a střednědobému 

rozpočtovému výhledu obce na roky 2023-2024. 

 

Usnesením č.227/2021 zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce pro 

rok 2022 dle přílohy č.1 

 

Usnesením č.228/2021 zastupitelstvo obce schválilo střednědobý rozpočtový 

výhled obce na roky  2023-2024 dle přílohy č.2. 

 

Usnesením č.229/2021 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření 

č.8 dle přílohy č.3. 

 

Usnesením č.230/2021 zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku 

č.1/2021 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Dolní Třebonín s účinností od 1.1.2022. 

 

Usnesením č.231/2021 zastupitelstvo obce vyslovuje předběžný souhlas s 

prodejem části pozemku p.č.1520/2 o výměře 3,5x4,5 m v k.ú. Dolní Třebonín 

potřebného pro stavbu kioskové trafostanice firmě EG.D.a.s. F.A.Gerstnera  

2151/6 České Budějovice. 

 

Usnesením č.232/2021 zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č.1493/8 

o výměře 659 m2 v k.ú. Dolní Třebonín. 

 

Usnesením č.233/2021 zastupitelstvo obce schválilo žádost ředitele ZŠ a MŠ 

Dolní Třebonín o úhradu nadnormativních finančních prostředků  pro školní rok 

2021/2022 ve výši 183.396,-Kč.  

     



Usnesením č.234/2021 zastupitelstvo obce schválilo seznam projektových 

záměrů pro investiční intervence, území MAP ORP Český Krumlov pro období 

2022 – 2027 dle přílohy č.4. 

 

Usnesením č.235/2021 zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace na pořízení  

400 ks kompostérů ve výši 1.944.720,-Kč z ministerstva životního prostředí ČR. 

 

Usnesením č.236/2021 zastupitelstvo obce schválilo zprávu starosty obce o 

plnění volebního programu,. 

 

Usnesením č.237/2021 zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro starostu 

obce u příležitosti jeho významného životního výročí.  


