
           Upraveno dle zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
                            Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                          konané dne 6.prosince  2018. 
                            ___________________________________ 
 
 
 
 
Usnesením č.38/2018  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.39/2018  rada obce schválila  zprávu o kontrole plnění usnesení  
z posledního jednání rady obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.40/2018 rada obce schválila splátkový kalendář k dluhu ve výši 14.515,-Kč tak, 
že dluh bude uhrazen v celkem 18 ti splátkách. 17 splátek bude ve výši 800,-Kč, poslední 
osmnáctá ve výši 915,-Kč. 
    První splátka bude uhrazena nejpozději k 20.12.2018 a další vždy nejpozději ke 20 dni v 
měsíci.  Splátky budou hrazeny v nepřetržité řadě za sebou jdoucí spolu s řádným nájemným 
a zálohami pod ztrátou výhodnosti. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.41/2018 rada obce schválila  splátkový kalendář  k úhradě dluhu ve výši  
34.314,-Kč tak, že dluh bude uhrazen v celkem 18 ti splátkách. Sedmnáct splátek bude  ve 
výši 1.900,-Kč, poslední osmnáctá bude ve výši 2.014,-Kč. První splátka bude uhrazena 
nejpozději do 20.1.2019 a další vždy nejpozději k 20 dni v měsíci.Splátky budou hrazeny 
v nepřetržité řadě za sebou jdoucí spolu s řádným nájemným a zálohami pod ztrátou 
výhodnosti. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.42/2018 rada obce schválila splátkový kalendář k úhradě dluhu ve výši 18.093,-
Kč tak, že dluh bude uhrazen v celkem 9ti splátkách. Osm splátek bude  ve výši 2.000,-Kč, 
poslední devátá bude ve výši 2.093,-Kč. První splátka bude uhrazena nejpozději do 20.1.2019 
a další vždy nejpozději k 20 dni v měsíci. Splátky budou hrazeny v nepřetržité řadě za sebou 
jdoucí spolu s řádným nájemným a zálohami pod ztrátou výhodnosti. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.43/2018 rada obce projednala a schválila prodloužení platnosti nájemních smluv 
dle přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.44/2018 rada obce projednala a schválila provedení víceprací na stavbě zateplení 
a výměny oken u bytového domu č.p.120 v Dolním Třeboníně dle přílohy č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.45/2018 rada obce vzala na vědomí zprávu starosty obce a obou 
místostarostů  o průběhu Výročních členských schůzí SDH Záluží nad Vltavou, 
Dolní Třebonín a Prostřední Svince. 



Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.46/2018 rada obce schválila finanční příspěvek ve výši po 20.000,-Kč 
na činnost SDH D.Třebonín, Záluží nad Vltavou a Prostřední Svince pro rok 2019.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.47/2018 rada obce schválila přemístění obecní knihovny ze stávajících prostor 
v domě č.p.13 v Prostřední Svinci do prostor bývalé prodejny potravin v témže domě. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.48/2018 rada obce rozhodla, že žádost o projednání zrušení usnesení 
zastupitelstva obce č.229/2017 ze dne 16.11.2017     bude zařazena na program jednání na  
 II. veřejném zasedání zastupitelů obce v měsíci březnu 2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.49/2018 rada obce schválil příspěvek pro Charitu  Kaplice ve výši 4.000,-Kč.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesenímč.50/2018 rada obce schválila  rozpočtové opatření č.11 dle přílohy č.3. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.51/2018 rada  obce schválila uzavření mateřské školy dne 31.12.2018.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.52/2018  rada obce schválila plán akcí kulturní a sportovní komise 
pro rok 2019, který je přílohou č.4. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
 
Dolní Třebonín dne 6.12.2018 
 
 
 
Stanislav Kříž                                                                                 Pavel Ševčík              
1.místostarosta  obce                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


