
 
                         Usnesení z IV. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 5. 9. 2019 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

____________________________________________ 
 
 
Usnesením č.73/2019 zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 
 
Usnesením č.74/2019 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění usnesení 
přijatých na III. veřejném zasedání konaném dne 6. 6. 2019. 
 
Usnesením č.75//2019 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady  
obce za období od 20. 6. do 15. 8. 2019. 
 
Usnesením č.76/2019 - zrušeno 
 
Usnesením č.77/2019 zastupitelstvo obce zamítá žádost o prodej pozemku 
p.č.1030/26 o výměře 77 m v k.ú. Záluží nad Vltavou, části Čertyně žadatele 
pana Vlastimila Hrdiny. 
 
Usnesením č.78/2019 zastupitelstvo obce zamítlo prodej pozemku p.č.1448/10  
o výměře 50 m2  paní Mgr. Nikole Kaplanové bytem Česká 9/53, České 
Budějovice za cenu 80,-Kč/m2. 
 
Usnesením č.79/2019 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku  p.č. 96/33 
o výměře 19 m2 v k.ú. Dolní Svince panu Miroslavu Růžičkovi bytem Za 
Nádražím č.p.352 Český Krumlov za cenu 80,-Kč/m2. 
 
Usnesením č.80/2019 zastupitelstvo obce zamítlo prodej pozemku  p.č.950/421 
o výměře 29 m2 v k.ú.. Dolní Třebonín panu Ottovi Dvořákovi bytem Dolní 
Třebonín čp. 155 za cenu  ve výši 100,-Kč/m2. 
 
Usnesením č.81/2019 zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku p.č.2126/10 
o výměře 429 m2 v k.ú. Dolní Třebonín za  cenu ve výši 50,-Kč/m2.  
 
Usnesením č.82/2019 zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemků  p.č.950/305 
a 950/306 vše v k.ú. Dolní Třebonín za cenu 100.000,-Kč.  
 
Usnesením č.83/2019 zastupitelstvo obce schválilo směnu části obecního 
pozemku  p.č.26/4 označeného v geometrickém plánu jako díl „ a“ o  výměře 28 
m2 za pozemek pana Jiřího  Mráze  p.č.62/29 o  28 m2 obojí v k.ú. Záluží nad 
Vltavou.  
 
 
 



 
Usnesením č.84/2019 zastupitelstvo obce v souladu s § 63 odst.1zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů  a § 105 zákona 
č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  schvaluje uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy s městem Český Krumlov za účelem projednávání 
přestupků občanů žijících ve správním obvodu obce Dolní Třebonín na dobu 
určitou od jejího uzavření do 31.12.2022. 
 
Usnesením č.85/2019 zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a 
malých vodních nádržích“ na udržovací práce na rybnících I,II a III v Dolní 
Svinci. 
 
Usnesením č.86/2019 zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
na stavbu prodloužení vodovodu Pr.Svince – Dolní Svince. 
 
Usnesením č.87/2019 zastupitelstvo obce schválilo zprávu o plnění volebního 
programu za uplynulé období. 
 
Usnesením č.88/2019 zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci 
na stavbu víceúčelového sportovního hřiště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


