
Upraveno dle zákona č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
 
                        Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                     konané dne 18.4. 2019. 
                          ___________________________________ 
 
 
Usnesením č.103/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.104/2019  rada obce schválila  zprávu o kontrole plnění usnesení  
z jednání rady obce dne 4.4.2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
  
Usnesením č.105/2019 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních smluv  
dle přílohy zápisu č.1 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.106/2019 rada obce schválila rozpočtové opatření č.4 dle přílohy č.2 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.107/2019 rada obce schválila proplacení  faktur č.2418 za provedené práce na 
opravě místních komunikací firmou Milan Rytíř Stavební a inženýrská činnost, Riegerova 75 
České Budějovice  za provedené práce opravy a stavby oplocení kolem hřiště mateřské školy.     
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.108/2019  rada obce schválila zadání výběrového řízení na akci propojení 
vodovodů H.Třebonín - Pr.Svince firmě Stavební poradna s.r.o., Průběžná 2521/48 
České Budějovice. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.109/2019 rada obce schválila oslovení tří firem pro  
zaslání nabídek na akci propojení vodovodů H.Třebonín – Pr.Svince: 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.110/2019  rada obce schválila složení komise pro vyhodnocení nabídek 
na akci propojení vodovodů H.Třebonín- Pr.Svince . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.111/2019 vzala rada obce na vědomí informaci o zajištění občerstvení na  
akci Den čarodějnic. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.112/2019 rada obce schválila zadání prací na snížení stropů v |I.patře  
budovy obecního úřadu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 



Usnesením č.113/2019 rada obce vzala na vědomí zprávu o výsledku auditu hospodaření 
obce za rok 2019, žádné nedostatky či závady nebyly zjištěny. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.114/2019 rada obce schválila uzavření smlouvy s Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním , z.s., se sídlem Čs.armády 786/20, 160 56 PRAHA 6.  
pro poskytnutí licence k provozování hudebních děl v době od 1.1.2019  do 31.12.2019 za 
finanční úhradu ve výši 5.903,-Kč včetně DPH. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
Dolní Třebonín dne 18.4.2019 
 
 
 
Stanislav Kříž                                                                                 Pavel Ševčík              
1.místostarosta  obce                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


