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

 

                          Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                         konané dne  13.1.2022            

                          _____________________________________   

 

 

Usnesením č.751/2021 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.752/2021  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jednání 

 rady obce dne 16.12.2021.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.753/2022  rada obce schválila  podání žádosti o dotaci  

na  akci „Propojení vodovodů  Pr.Svince -Horní Svince „   k Jihočeskému 

krajskému úřadu  z POV Výstavba a rozvoj vodohospodářské struktury.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.754/2022 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.755/2022 rada obce  schválila návrh smlouvy o převodu 

dokončených stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „I/39 Třebonín¨ 

(MÚK D3) – Rájov“  mezi obcí a ředitelstvím silnic a dálnic ČR s.p.o.  se 

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle. 

chváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.756/2022 rada obce schválila  návrh na uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti VB 2022 012 CETIN (SO 454) v k.ú. 

Pr.Svince  za účelem realizace stavby  „SO 454 - Přeložka kabelů vrchního 

vedení O2 v km 0,6“ do pozemku p.č.1046/1 v k.ú Pr. Svince a  k zajištění 

provozování a údržby tohoto zařízení za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-

Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.757/2022 rada obce schválila  pronájem části pozemku  p.č.2200/2 

o výměře 0,5 m x 10 m v k.ú. Dolní Třebonín dle zákresu ve snímku 

z pozemkové mapy firmě KOMAT  a.s., Dolní Třebonín 196  od 15.1.2022 na 

dobu neurčitou. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 



 

 

Usnesením č.758/2022 rada obce schválila pronájem části pozemku  p.č.1046/1    

v k.ú . Pr.Svince o výměře cca  2 x 1,25 m dle zákresu ve snímku 

z pozemkové mapy na dobu neurčitou. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 Usnesením č.759/2022 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 

část pozemku p.č. -167 v k.ú. Dolní Třebonín o výměře 2 m2  za účelem  

umístění samoobslužných výdejních boxů. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.760/2022  rada obce schválila platební kalendář na rok 2022 pro 

právního zástupce  obce  Mgr.Capla dle přílohy zápisu č.2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolním Třeboníně dne  13.1.2022 

 

Stanislav Kříž                                                                           Pavel Ševčík 

     I.místostarosta                                                                           starosta obce 

 


