
 
       Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                         konané dne 19.12.2019 
                          ___________________________________ 
 
 
Usnesením č.266/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.267/2019  rada obce schválila  zprávu o kontrole plnění usnesení  
z jednání rady obce dne  28.11.2019 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.268/2019  rada  obce  schválila uzavření smlouvy ZIMA/14/2019/CK/Ne  s SÚS 
Jihočeského kraje,  Nemanická 2133/10 České Budějovice o zimní údržbě místních 
komunikací v obci Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.269/2019 rada obce schválila prodloužení   platnosti nájemních smluv dle 
přílohy č.1 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.270/2019  rada obce zamítla žádost občanů Pr. Svinců  o instalaci měřidla 
rychlosti na komunikaci procházející středem této obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.271/2019 rada obce schválila uzavření smlouvy s Jihočeským krajem, České 
Budějovice U Zimního stadionu 1952/2 prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice č. VB-33/19/RCK/BA  o zřízení služebnosti  
za účelem uložení vodovodního řadu a dále právo chůze a jízdy za účelem oprav a kontroly 
tohoto zařízení do pozemků ve vlastnictví  Jihočeského kraje. Služebnost se zřizuje bezplatně 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.272/2019 rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši  
7.000,-Kč  organizaci Charita Kaplice, Náměstí č.42, 382 41 Kaplice. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.273/2019 rada obce schválila rozpočtové opatření č.17 dle přílohy č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.274/2019 rada  obce  schválila  finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč 
nemocnici Český Krumlov na zakoupení  „motorové dlahy“. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Unesením č.275  /2019 rada obce schválila pronájem pozemků p.č. 950/305 a 950/306 vše 
v k.ú. D.Třebonín na dobu neurčitou za měsíční poplatek ve výši 300,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



 
 
Unesením č.276 /2019 rada obce schválila pronájem pozemku p.č. 143 v k.ú. D.Třebonín  od 
1.1.2020 na dobu neurčitou za měsíční poplatek ve výši 300,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Unesením č.277/2019 rada obce schválila pronájem pozemku p.č. 950/141 v k.ú. D.Třebonín   
od 1.1.2020 na dobu neurčitou za měsíční poplatek ve výši 300,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.278/2019 rada obce stanovila odměnu pro ředitele ZŠ a MŠ Dolní Třebonín za 
druhé pololetí roku 2019 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.279/2019 rada obce schválila finanční odměnu pro starostu obce za rok 
2019.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.280/2019 rada obce schválila Spisový  řád obce s účinností od 1.1.2020. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.281/2019 rada obce schválila plán činnosti kulturní a sportovní komise  
pro rok 2020. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.282/2019 rada obce schválila kalkulaci vodného a stočného pro  Dolní Třebonín, 
Prostřední Svince a Záluží nad Vltavou na období od 1.1.2020  do 30.4.2020 dle přílohy č.3. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.283/2019 rada obce schválila kalkulaci vodného a stočného pro Dolní Třebonín, 
Prostřední Svince a Záluží nad Vltavou na období od 1.5. do 31.12.2020 dle přílohy č.4. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.284/2019 rada obce schválila uzavření „ Smlouvy o spolupráci  při likvidaci 
odpadů „  s poskytovatelem služby EKO-PF s.r.o. se sídlem  Hlincová Hora 60,  
373 71 Hlincová Hora s platností od 1.1.2020. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
Stanislav Kříž                                                                                               Pavel Ševčík  
1.místostarosta obce                                                                                     Starosta obce 


