
 
Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 

 
Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

konané dne 16.1.2020 
___________________________________ 
 
 
Usnesením č.285/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.286/2020  rada obce schválila  zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání rady 
obce dne  19.12.2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením   č.287/2020 rada obce schválila  platební kalendář pro právníka obce  na rok 2020  
dle přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.288/2020 rada obce schválila platební kalendář pro inženýring obce na rok 2020 
dle přílohy č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením  č.289/2020   rada obce schválila koupi přívěsného vozíku za traktor s SPZ o 
nosnosti min.2t v ceně do 150.000,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.290/2020  rada obce schválila  platební kalendář    k úhradě dluhu za nájemné 
k bytu č.5 v BD č.120 v celkové výši 109.926,-Kč.Dluh bude uhrazen v celkem 18 ti 
splátkách po 6.107,-Kč, první splátka bude uhrazena k 20.2.2020   Další musí být hrazeny ke 
stejnému datu v následujícím měsíci až do úplného uhrazení dluhu. Splátky musí být hrazeny 
vždy  spolu s řádným nájemným.V případě přerušení řad splátek se splátkový kalendář 
automaticky ruší a dluh musí být uhrazen jako celek. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.291/2020  rada obce schválila dodatek č.1017C14//33   č.1  ke smlouvě  
č.62M15/33. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.292/2020 rada obce schválila  zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky-
zahrady u domu č.p.246  č.1550/65, 1550/67, 1550/66, 1550/68 a 1550/60  vše  v k.ú. Dolní 
Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.293/2020 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku 
p.č.1524/2 v k.ú. Dolní Třebonín  dle zákresu ve snímku z pozemkové mapy. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 



Unesením č.294/2020 rada obce souhlasí s pokácením dvou kmenů stromu jívy na pozemku 
p.č.62/9  v k.ú. Záluží nad Vltavou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.295/2020 rada obce doporučila zastupitelům obce schválit zahájení změny 
územního plánu obce  č. IV. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.296/2020 rada obce schválila uskutečnění VI. veřejného zasedání zastupitelů 
obce na den 30.ledna 2020 od 18.00 hod. v penzionu „KOLO“ Pr. Svince. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
 
Dolní Třebonín dne 16.1.2020 
 
Jana Machová                                                                                               Pavel Ševčík 
2.místostarosta obce                                                                                     Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


