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

 
                                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                                        konané dne 10.9.2020 

                                      ___________________________________ 

 

Usnesením č.441/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.442/2020 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení z jejího posledního 

jednání  dne 27.8.2020. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.443/2020  rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních smluv dle přílohy 

usnesení č.1 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.444/2020 rada obce schválila  vytvoření splátkového kalendáře k úhradě dluhu 

ve výši 40.194,-Kč. Dluh bude uhrazen v celkem 18 ti splátkách po 2.233,-Kč. První splátka 

bude uhrazena nejdéle do 25.9.2020. Splátky musí být hrazeny společně s řádným nájemným. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.445/2020 rada obce schválila zveřejnění záměru obce  pronajmout pozemky 

p.č.1400/8 o výměře 466 m2, p.č.1429 o výměře 393 m2, p.č.373/9 o výměře 127 m2 a 

p.č.321/21 o výměře 448 m2, vše v k.ú. Záluží nad Vltavou. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.446/2020 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky-

zahrádky u nové bytové výstavby p.č.950/356 o výměře 92 m2, p.č.950/357 o výměře 25 m2 

a p.č.950/360 o výměře 18 m2, vše v k.ú. D.Třebonín. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.447/2020 rada obce  rozhodla nevymáhat  dluh ve výši 15.327,-Kč za nájem, 

služby a vodné v čp.3 v Záluží nad Vltavou.. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.448/2020 rada obce souhlasí na základě žádosti firmy  SIGNISTAV s vedením  

objízdné  trasy v katastru obce Dolní Třebonín dle přílohy č.2 v souvislosti s opravou mostu 

v Netřebicích. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.449/2020 rada obce  schválila uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic  

ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 o náhradě připojení na pozemní 

komunikaci v k.ú. Pr.Svince  v souvislosti se stavbou dálnice „D3 0310/II Hodějovice-

Třebonín“ .  

Schváleno jednohlasně  

 

 

 

 



Usnesením č.450/2020 rada obce stanovila splátkový kalendář k úhradě dluhu ve výši 

62.580,-Kč . Dluh bude uhrazen v 7 splátkách  po 8.940,-Kč a to spolu s řádným nájemným.  

Splátky musí jít v nepřetržité řadě za sebou. První splátka bude uhrazena nejdéle do15.9.2020. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.451/2020 rada obce schválila zadání  prací na rekonstrukci  koupelny, obývací 

části a předsíně včetně prací instalatérských  a elektro v bytě bytového domu Záluží čp.3  

 Schváleno jednohlasně  

 

 

 

      

     

 

 

 V Dolním Třeboníně 10.9.2020 

 

 

 

 

Jana Machová                                                                                   Pavel Ševčík  

2.místostarosta obce                                                                         Starosta obce 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


