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

 

 

                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                         konané dne 18.7.2019 

                          ___________________________________ 
 
 

Usnesením č.161/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.162/2019  rada obce schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání rady 

obce dne 20.6.2019 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Usnesením č.163/2019 rada obce vzala na vědomí informaci SDH Třebonín o stavu příprav 

na  hasičskou soutěž O pohár starosty obce dne 27.7.2019. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.164/2019 obce schválila pronajmout pozemky p.č.950/362 a  p.č.950/365 

vše v k.ú. D.Třebonín s platností od 1.8.2019  na dobu neurčitou za cenu 150,-Kč/měs. 

s oboustranně měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Usnesením č.165/2019 rada obce zamítá žádost  o pronájem pozemků p.č. p.č.950/362 a  

p.č.950/365 obojí  v k.ú. D.Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Unesením č.166/2019 rada obce schválila  pronájem pozemků p.č.915/315, 950/316 a 

915/319 vše v k.ú. D.Třebonín  od 1.8.2019 na dobu neurčitou za měsíční poplatek ve výši 

300,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Usnesením č.167/2019 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat  pozemek 

p.č.950/421 v k.ú. D.Třebonín o výměře 29 m2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Usnesením č.168/2019  rada obce  schválila prodloužení platnosti  nájemní smlouvy  k bytu 

v BD č.3 v  Záluží nad Vltavou do 31.12.2019. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Usnesením č.169/2019 rada obce schválila převod práva k nájmu bytu č.2 v BD čp.205. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Usnesením  č.170/2019  rada obce  schválila rozpočtové opatření č.8 dle přílohy č.2.   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

 



Usnesením č.171/2019 rada obce schválila uzavření  Smlouvy o právu k provedení stavby na 

obecním pozemku p.č.1710/1 v k.ú. Dolní Třebonín, které spočívá v uložení vodovodní 

přípojky do výše uvedeného pozemku v rámci plánované  novostavby RD. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Usnesením č.172/2019 rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce a 1.místostarosty     

o výsledku jednání se zástupci vedení stavby dálnice o průjezdu vozidel stavby Prostřední 

Svincí a o možnosti omezení jejich jízd nebo stanovení náhradních tras. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Usnesením č.173/2019 vzala rada obce na vědomí informaci místostarostky obce paní 

Jany Machové o průběhu slavnostního otevření Workoutového hřiště. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Usnesením č.174/2019 vzala rada obce na vědomí zprávu starosty obce o výsledku 

 kontroly stavby propojení vodovodů pracovnicemi Jčk. Závady nebyly zjištěny. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

Usnesením č.175/2019 rada obce doporučuje zastupitelům obce schválit výkup pozemku      

pod místní komunikací D.Třebonín-Dolní Svince p.č.2126/10 v k.ú. D.Třebonín o výměře 

410 m2 za cenu 50,-Kč/m2. ,  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

  

 

 

 

Dolní Třebonín dne  18.7.2019 

 

 

Stanislav Kříž                                                                                                    Pavel Ševčík  

1.místostarosta obce                                                                                         Starosta obce 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


