
 
 
    Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
                             Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                           konané dne 28.11.2019 
                          ___________________________________ 
 
 
Usnesením č.252/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.253/2019 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení  
z jejího posledního jednání ze dne 14.11.2019 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.254/2019 rada obce schválila  návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Třebonín  na rok 
2020 a rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2022. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.255/2019 rada obce schválila  prodloužení platnosti nájemních smluv  
dle přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.256/2019 rada obce schválila žádost  o ukončení nájemní smlouvy k bytu č.2 
v bytovém domě čp.200 k 12.12.2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.257/2019  rada  obce schválila  přidělení  bytu č.2 v bytovém domě č.p.200   
bytem Dolní Třebonín č.202 k 13.12.2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.258/2019 rada obce schválila zveřejnění záměru obce  pronajmout obecní 
pozemky – zahrady p.č.950/305 o výměře 99 m2, 950/143 o výměře 185 m2, p.č.950/306 o 
výměře 29 m2 a 950/141  o výměře 168 m2, vše v k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.259/2019 rada obce  schválila pronájem pozemků p.č.1550/20 a 1550/21 obojí 
v k.ú. D.Třebonín  od 1.12.2019 za měsíční poplatek ve výši 300,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.260/2019 rada obce schválila rozpočtové opatření č.15 dle přílohy č.1.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.261/2019  rada obce schválila uzavření smluv o služebnosti –zřízení věcného 
břemene za účelem uložení vodovodu  Horní Třebonín –Prostřední Svince do pozemků  s níže 
uvedenými vlastníky:  
 
 



Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.262/2019 rada obce  schválila úhradu  poplatku za ověření podpisu  smluv o 
zřízení věcného břemene pro obslužnost  vodovodu Horní Třebonín-Prostřední Svince všem 
povinným ze služebnosti obcí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.263/2019 rada obce schválila úhradu poplatku za vklad   smluv o zřízení 
věcného břemene pro obslužnost  vodovodu Horní Třebonín-Prostřední Svince na katastrální 
úřad všem povinným ze služebnosti obcí. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.264/2019 rada obce schválila uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen 
poštovních služeb č.2019/11489 s Českou poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 
225 99 Praha 1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
Usnesením č.265/2019  rada obce souhlasí s uzavřením obecního úřadu pro veřejnost 
 o Vánočních svátcích  ve dnech 23.12.,  27.12. ,  30.  a  31.12.2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
  
 
Dolní Třebonín dne  28.11.2019 
 
 
Stanislav Kříž                                                                                               Pavel Ševčík  
1.místostarosta obce                                                                                     Starosta obce 
 
                      
                     
 
 
 
 
 
 
 
 


