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Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
konané dne 15. 8. 2019 

___________________________________ 
 
 
Usnesením č.176/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.177/2019  rada obce schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání rady 
obce dne 18.7.2019 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
  
Usnesením č.178/2019 rada obce souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ŘD     
čp. 220 k 30. 9. 2019.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.179/2019 rada obce schválila přidělení bytu č. 2 v ŘD čp. 220 k 1. 10. 2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.180/2019 rada obce souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v BD    
čp. 233 k 30. 9. 2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.181/2019 rada obce schválila přidělení bytu č. 3 v BD čp. 233 k 1. 10. 2019.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.182/2019 rada obce souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ŘD   
čp. 242 k 31. 8. 2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.183/2019 rada obce schválila přidělení bytu č. 2 v ŘD čp. 242. 
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.184/2019 rada obce souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v BD   
čp. 211 k 31. 8. 2019.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.185/2019 rada obce schválila přidělení bytu č. 1 v BD čp. 211 od 1. 9. 2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.186/2019 rada obce schválila splátkový kalendář pro úhradu dlužné částky ve 
výši 41.013,- Kč.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.187/2019 rada obce souhlasí se zadáním prací na opravu účelové komunikace 
v lokalitě Pozděraz.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



Usnesením č.188/2019 rada obce souhlasí s prodejem  pozemků p.č.st. 445 a p.č. 950/309  
obojí v k.ú. Dolní Třebonín třetí osobě. Obec svého předkupního práva nevyužije. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.189/2019 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních smluv dle přílohy 
č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.190/2019 rada obce schválila návrh smlouvy o věcném břemeni č.: CB-
014330043726/001  v návaznosti na dokončení stavby 11. 04. 2019 s názvem „Prostřední 
Svince K/89/1, Sýkora-NN“ za jednorázovou úhradu  ve výši 5.500,-Kč bez DPH a ukládá 
starostovy obce smlouvu podepsat. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.191/2019 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat pozemek             
p.č. 1448/10 o výměře 50 m2 v k.ú. Záluží nad Vltavou, části Čertyně a  pozemek p.č. 
1030/26  o výměře 77 m2 v k.ú. Záluží nad Vltavou, části Čertyně. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.192/2019  rada obce schválila rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy č. 2.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.193/2019 rada obce stanovila termín konání IV. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce na 5. září 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.194/2019 rada obce schválila termín pro vyhodnocení kulturních a 
společenských akcí v roce 2019 na den 13. září 2019 od 18.00 hod. v penzionu „KOLO“ 
Pr.Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 
Usnesením č.195/2019 rada obce ukládá starostovi obce vznést námitku proti záměru 
uvedeném  v oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou Č.j.: MÚCK-
40855/2019 ze dne 8. 8. 2019  vést sjezd mostem přes zastavěnou část obce v k.ú. Prostřední 
Svince.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 
 
 
 
 
Dolní Třebonín dne  15.8.2019 
 
 
 
František Kořenský                                                                                 Pavel Ševčík 
člen rady obce                                                                                         Starosta obce 


