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                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                         konané dne 13.2.2020 

                          ___________________________________ 
 
 

Usnesením č.297/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.298/2020  rada obce schválila  zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání rady 

obce dne  16.1.2020 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.299/2020  rada obce schválila pronájem  části pozemku p.č.1524/2 v k.ú. Dolní 

Třebonín v areálu ČOV dle zákresu ve snímku z pozemkové mapy   firmě  Bio Way  s.r.o. 

 Na Zlaté stoce 551/14 370 05 České Budějovice s platností od 1.3.2020  na dobu neurčitou za 

poplatek ve výši 12.000,-Kč/rok s  roční oboustranně výpovědní lhůtou  bez udání důvodu.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.300/2020  rada obce schválila   pronájem pozemků p.č. 1550/65 o výměře 52 m2 

a 1550/67 o výměře 54 m2 vše v k.ú. Dolní Třebonín, od 1.3.2020 na dobu neurčitou, za 

měsíční poplatek 300,- Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením  č.301/2020  rada obce  schválila pronájem pozemků p.č. 1550/66 o výměře 29 

m2, 1550/68 o výměře 49 m2 a 1550/69 o výměře 18 m2 vše v k.ú. Dolní Třebonín, na dobu 

neurčitou, za úplatu 300,- Kč/měsíčně, od 1.3.2020. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením  č.302/2020 rada obce  schválila prodloužení platnosti nájemních smluv dle 

přílohy č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.303/2020  rada obce  schválila zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky 

p.č.1550/7 o výměře 188 m2 a 1550/8 o výměře 20 m2 v k.ú. Dolní Třebonín  . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.304/2020  rada  obce schválila  zveřejnění záměru obce prodat pozemky 

p.č.950/89 o výměře 234 m2, 950/405  o výměře 134 m2 a pozemek p.č.950/406  

o výměře 77 m2 vše v k.ú. Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.305/2020  rada obce zamítla nabídku  na odkup zařízení sběrného dvora od  

firmy Kapex  s.r.o., Matějská 2544/26 Praha 6-Dejvice. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 



Usnesením č.306/2020  rada obce  schválila podpis Smlouvy o vypořádání některých práv a 

povinností  souvisejících se stavbou „D3 0311 Třebonín-Kaplice nádraží „  č.02-92/Dolní 

Třebonín/převzetí SO/20  uzavřené s ŘSD, Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.307/2020 rada obce  souhlasí s poražením dvou kusů stromů břízy rostoucích  na 

p.č.2040/5 v.k.ú Dolní Třebonín  majitelů Jana a Ivana Podolka  

bytem V.Volfa 1321/7 370 05 České Budějovice.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.308/2020 rada obce souhlasí s poražením celkem  7 ks stromů břízy na pozemku 

p.č.306/13 v k.ú. Záluží nad Vltavou . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.309/2020 rada obce schválila poskytnutí finančního daru Hospicu sv.Jana  

N.Neumanna,  o.p.s.Neumannova 144,  383 01 Prachatice  ve výši 8.000,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.310/2020 rada obce schválila  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení 

služebnosti  č. PVL-2453/2019/SML/402312  se státním podnikem  Povodí Vltavy se sídlem 

Holečkova 3178/8, Smíchov,  150 00 Praha 5  za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč 

bez DPH. Rada ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.311/2020 rada obce schválila podání žádosti k firmě E.ON o přeložení 

nadzemního vedení NN z pozemků  p.č.950/32, 950/117, 050/116, 950/115 a 950/114 

v k.ú. Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 

Dolní Třebonín dne  13.2.2020 

 

 

 

Jana  Machová                                                                                              Pavel Ševčík  

2..místostarosta obce                                                                                    Starosta obce 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


