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

                         Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                           konané dne 28.5.2020 

                          ___________________________________ 

 
Usnesením č.364/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.365/2020 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení  

z jejího posledního jednání  dne 14.5.2020. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.366/2020  rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních  

smluv dle přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně 

 

Usnesením č.367/2020 rada obce souhlasí  s ukončením nájmu dolního bytu 

v č.p.213  ke dni 30.6.2020. 

Schváleno jednohlasně 

 

Usnesením č.368/2020 rada obce souhlasí s ukončením nájmu horního bytu 

v č.p.245  ke dni 30.6.2020. 

Schváleno jednohlasně 

 

Usnesením č.369/2020 rada obce souhlasí s přidělením dolního bytu v č.p.213   

k 1.7.2020. 

Schváleno jednohlasně 

 

Usnesením č.370/2020 rada obce souhlasí s ukončením nájmu horního bytu  

v č.p.240  k 30.6.2020. 

Schváleno jednohlasně 

 

Usnesením č.371/2020 rada obce souhlasí s přidělením horního bytu v č.p.245 

k 1.7.2020. 

Schváleno jednohlasně 

 

Usnesením č.372/2020  rada obce souhlasí s přidělením horního bytu v č.p.240 

k .1.7.2020. 

Schváleno  třemi  hlasy ku jednomu. 

 

 

 

 



Usnesením č.373/2020 rada obce souhlasí s pronájmem místnosti bývalé 

čekárny v prvním patře budovy OÚ  od 29.5.2020 

na dobu neurčitou za měsíční poplatek ve výši 1.000,-Kč/měsíc.  

Schváleno  jednohlasně. 

 

Usnesením č.374/2020 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 

vozidlo  MULTICAR 25.  

Schváleno  jednohlasně. 

 

Usnesením č.375/2020 rada obce rozhodla, že prodej vozidla MULTICAR 25 

bude proveden obálkovou metodou, vozidlo získá  zájemce s nejvyšší nabídkou. 

Nejnižší podání stanovila ve výši 70.000,-Kč. 

Schváleno  jednohlasně. 

 

Usnesením č.376/2020 rada obce schválila uzavření smlouvy o zřízení  

věcného břemene  č.  CB-014330052297/001 s firmou E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-

Kč bez DPH za účelem umístění distribuční soustavy NN a pilíře NN 

do obecních pozemků p.č.950/33 a 950/143 v k.ú. D.Třebonín za účelem 

realizace stavby „Dolní Třebonín K/950/250, Pšenička – NN“.  

 

 

 

 

 

 

 V Dolním Třeboníně 28.5.2020 

 

Jana Machová                                                                   Pavel Ševčík  

2.místostarosta obce                                                         Starosta obce 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


