
 
 
          Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
    
                          Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                       konané dne 20.června 2019. 
                        ________________________________________ 
 
 
Usnesením č.143/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.144/2019  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení  přijatých  
na jednání rady dne 30.5.2019 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.145/2019 rada obce stanovila finanční odměnu pro ředitele ZŠ a 
MŠ za první pololetí školního roku 2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.146/2019 rada obce schválila účetní závěrku hospodaření ZŠ a MŠ 
D.Třebonín za rok 2018. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.147/2019 rada obce schválila hospodářský výsledek ZŠ a MŠ 
za období roku 2018 se ztrátou ve výši  8.997,83 Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.148/2019 rada obce souhlasí s rozdělení dotace  v celkové výši 
181.644,-Kč  od MŠMT na odměny pracovníkům základní školy, mateřské 
školy a školní družiny dle návrhu ředitele MŠ a ZŠ. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.149/2019  rada obce schválila žádost Auto design rating team, 
Skuherského 58 České Budějovice o zapůjčení účelových komunikací p.č.1429, 
1167/12, 1326/4 a 1425 a jejich zvláštním užívání v k.ú. Záluží nad Vltavou , 
část  Čertyně, včetně jejich uzavření a dále souhlasí  se zapůjčením a zvláštním 
užíváním místní komunikace p.č.1430/1, 1430/3 a 1432/3 vše v k.ú. Záluží nad 
Vltavou jako příjezdové pro soutěžní vozidla  za účelem pořádání automobilové 
soutěže  dne 13.7.2019 v době od 07.00 hod. do 18.00 hod.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Usnesením č.150/2019  rada obce schválila zveřejnění záměru  obce prodat 
pozemek p.č.1448/10 o výměře 35 m v k.ú. Záluží nad Vltavou  část Čertyně a 
pozemek  p.č.96/33 o výměře 19 m2 v k.ú. D.Svince.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.151/2019 rada obce schválila zveřejnění záměru obce  pronajmout 
pozemky-zahrady p.č.950/362, 950/365, 950/315, 950/316 a 950/319 vše v  k.ú. 
D.Třebonín . Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.152/2019 rada obce schválila pronajmutí pozemku  p.č.1550/75  
v k.ú. D.Třebonín za cenu 150,-Kč/měs. od 1.7.2019 . 
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.153/2019 rada obce zamítá žádosti o pronájem části pozemku 
p.č.334/2 v k.ú. Štěkře s tím, že na  výše uvedené části pozemku nesmí být 
umístěny žádné lavičky  ani jiné zařízení určené k sezení . Schváleno 
jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.154/2019 rada obce ruší souhlas starosty ze dne 24.10 2012 
k užívání části pozemku p.č.334/2 v k.ú. Štěkře za účelem umístění 
odpočinkových laviček a stolů pro občerstvení turistů. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.155/2019 rada obce schválila provedení  prací   na odvodnění  
místní komunikace v Dolním Třeboníně u domu p. Drbouta a v Záluží nad 
Vltavou  u domu p. Pěsty firmou  Milan Rytíř. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.156/2019 rada obce  schválila cenu a proplacení faktury za práce 
provedené firmou Milan Rytíř v Pr. Svinci na opravě odvodnění místní 
komunikace nad Šustrem. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.157/2019 rada obce schválila prodloužení platnosti  nájemních  
smluv dle přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.158/2019 rada obce schválila rozpočtové opatření č.7 dle 
přílohy usnesení č.2 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.159/2019 rada obce bere na vědomí informaci starosty a  
místostarostky obce o zajištění  akce „Rozloučení se školou“  a stavbě 



Workoutového hřiště. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.160/2019 rada obce schvaluje záměr obce směnit  část obecního 
pozemku p.č.62/9 označeného písmenem „a“ o výměře 28 m2 v k.ú. Záluží nad 
Vltavou za pozemek p.č.62/29 o výměře 28 m2 v k.ú. Záluží nad Vltavou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
V Doním Třeboníně dne 20.6.2019 
 
 
 Stanislav Kříž                                                                     Pavel Ševčík      
 1. místostarosta                                                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 


