
 
       Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
      
                      Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                     konané dne 28.února  2019. 
                          ___________________________________ 
 
 
 
Usnesením č.72/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.73/2019  rada obce schválila  zprávu o kontrole plnění usnesení  
z jednání rady obce dne 10.1.2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
  
Usnesením č.74/2019 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních smluv dle přílohy 
zápisu č.1 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.75/2019 rada obce souhlasí s poražením jednoho ks stromu jasanu o obvodu 
kmene 95 cm ve výšce 130 cm nad zemí na pozemku p.č.24 v k.ú. Záluží nad Vltavou  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.76/2019 rada obce schválila  uzavření  smlouvy  s Českokrumlovskou televizí 
CKTV zastoupenou jejím předsedou panem Josefem Peclem Dolní Svince č.4 o mediální  
prezentaci obce za cenu 3.500,-Kč/měsíc. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.77/2019 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku 
p.č.661/1  o velikosti  5x10 m v k.ú. z Dolní Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.78/2019 rada obce schválila  poskytnutí příspěvku ve výši 25.000,-Kč  SDH 
Pr.Svince na spolufinancování  zakoupení nové hasičské stříkačky z programu Agrofertu 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.79/2019 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 2 ks použitých 
mobilních klimatizací.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.80/2019 rada obce schválila rozpočtové opatření č.1 dle přílohy usnesení č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
 
 



Usnesením č.81/2019  rada obce schválila splátkový kalendář k úhradě dluhu ve výši 27.955,-
Kč tak, že dluh zaplatí v celkem 18 ti splátkách. 17 splátek bude ve výši 1.600,-Kč a poslední 
osmnáctá bude ve výši 755,-Kč.   Splátky musí být hrazeny v nepřetržité řadě za sebou jdoucí 
spolu s řádným nájemným a zálohami na energie vždy do 20 dne v měsíci.  První splátka musí 
být uhrazena k nejdéle do 20.3.2019.      
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
 
 
Dolní Třebonín dne 28.2.2019 
 
 
 
Stanislav Kříž                                                                                 Pavel Ševčík              
1.místostarosta  obce                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


