
Upraveno dle zákona č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
                         Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                           konané dne 3.10.2019 
                          ___________________________________ 
 
 
Usnesením č.214/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.215/2019  rada obce schválila  zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání rady 
obce dne 19.9.2019 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.216/2019  rada obce vypovídá společnosti KAPEX s.r.o., IČ 280822745, sídlem 
Krajinská 33/5,  PSČ 370 01 České Budějovice, podle § 536 a násl. zákona  č.513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů „Smlouvu o zajištění provozu sběrného 
dvora, převzetí a odstranění odpadů“ ve sjednané výpovědní době šesti měsíců od prvního dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.217/2019 rada obce  vypovídá společnosti KAPEX s.r.o., IČ 280822745, sídlem 
Krajinská 33/5,  PSČ 370 01 České Budějovice „Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání“  haly na pozemku p.č.1524/3 v k.ú. Dolní Třebonín ve sjednané výpovědní šesti 
měsíční lhůtě od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.218/2019 rada  obce  vypovídá společnosti KAPEX s.r.o., IČ 280822745, sídlem 
Krajinská 33/5,  PSČ 370 01 České Budějovice „Smlouvu o nájmu pozemku podnikatelskému 
užívání“ p.č.1524/2 v k.ú. Dolní Třebonín ve sjednané výpovědní šesti měsíční lhůtě od 
pvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.219/2019 rada obce schválila vypsání uzavřené výzvy a oslovit šest firem: 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.220/2019 rada obce schválila zadávací dokumentaci pro podání nabídky 
zájemců o provozování  sběrného dvora Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
Usnesením č.221/2019  rada obce schválila prodloužení  platnosti nájemních smluv dle 
přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.222/2019 rada obce schválila přerušení provozu  ŠD a MŠ ve školním roce  
2019/2020 takto:  
29. – 30.10.2019                 Podzimní prázdniny        -přerušit provoz  ŠD 
23.12.2019 – 3.1.2020        Vánoční prázdniny          -přerušit provoz  ŠD  



31.1.2020                            Pololetní prázdniny         -přerušit provoz  ŠD  
10. – 16.2.2020                   Jarní prázdniny                -přerušit provoz  ŠD       
  9.4.2020                            Velikonoční prázdniny    -přerušit provoz  ŠD 
  1.7.2019 – 31.8.2019        Hlavní prázdniny             -přerušit provoz  ŠD 
13.07.2019 –  14.8.2019     Hlavní prázdniny             -přerušit provoz  MŠ 
23.12.2019 –    1.1.2020     Vánoční prázdniny          -přerušit provoz  MŠ 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.223/2019  rada obce schválila proplacení  faktury za opravu kanalizační vpustě .  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.224/2019 rada obce schválila rozpočtové opatření č.11. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
Dolní Třebonín dne  4.10.2019 
 
 
 
Stanislav Kříž                                                                                               Pavel Ševčík  
1.místostarosta obce                                                                                     Starosta obce 
 
                      
                     
 
 
 
 
 
 
 
 


