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                            Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                           konané dne 27.8.2020 

                          ___________________________________ 

 
 

Usnesením č.427/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.428/2020 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení  

z jejího posledního jednání  dne 6.8.2020. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.429 /2020 rada obce schválila pronájem pozemků p.č. 1550/26 o 

výměře 54 m2 a 1550/27 o výměře 38 m2 vše v k.ú. Dolní Třebonín od 1.9.2020 

na dobu neurčitou, za měsíční poplatek 300,- Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.430 /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 1.9.2020 na dobu neurčitou, za měsíční poplatek 300,- Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Unesením č.431 /2020 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 

část pozemku p.č. 1448/1 o výměře 50m2 v k.ú. Záluží nad Vltavou.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.432/2020 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 

pozemky p.č.1377/11 o výměře 51 m2  a pozemek p.č.1377/12 o výměře 50 m2, 

vše v k.ú. Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č. 433/2020 rada obce schválila přidělení bytu č. 1 v řadovém domě  

č.p.229 od 28.8.2020 na dobu dvou let. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 

Usnesením č.434 /2020 rada obce  schválila žádost o ukončení nájemní smlouvy   

k bytu č. 1 Dolní Třebonín č.p.237  k  31.8.2020. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 



 

Usnesením č.435 /2020 rada obce schválila přidělení bytu č. 1 v řadovém domě 

č.p.237  od 1.9.2020 na dobu dvou let. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.436 /2020 rada obce schválila přidělení bytu č. 3 v bytovém domě 

Záluží  č.p.3  od 1.9.2020 na dobu dvou let. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.437/2020 rada obce schválila zadání prací pro vypracování 

projektové dokumentace pro společné povolení a provedení stavby včetně 

rozpočtu na akci „Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín“  firmě 

Michal Šlinc, Tř.5.května 629, 373 82 Včelná, IČ: 71433201za celkovou cenu 

124.000,-Kč. Dodavatel prací není plátcem DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.438/2020 rada obce schválila zaslání žádosti k Jihočeskému 

krajskému úřadu Odboru veřejných zakázek a investic-Oddělení zadávání 

veřejných zakázek o odložení rekonstrukce silnice procházející obcíIII/15535  

do doby po dokončení stavby chodníku podél ní. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.439/2020 rada obce bere na vědomí informaci místostarostky obce 

paní Jany Machové o stavu příprav obce na akci u příležitosti ukončení školních  

prázdnin. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.440/2020 rada obce schválila rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy 

usnesení č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 

 

Dolní Třebonín dne 27.8.2020 

 

 

Jana Machová                                                                   Pavel Ševčík  

2.místostarosta obce                                                          starosta obce 


