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                            Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                            konané dne 15.10.2020 

                                 ___________________________________ 

 
Usnesením č.464/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.465/2020 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení z jejího 

posledního jednání  dne  24.9.2020 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.466/2020  rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy usnesení č.1 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.467/2020  rada obce  souhlasí s poražením 1 ks stromu břízy 

na pozemku p.č. 1499/3 v k.ú. D.Třebonín . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.468/2020 rada obce schválila uzavření smlouvy  č.CB-

014330047292/001 o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. 

se sídlem F.A.Gerstnera   2151/6 , České Budějovice 7, 370 01 České 

Budějovice  na akci „K/1402/13, Klán RD-NN“ za jednorázovou úplatu ve  

výši 5.000,-Kč bez DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.469/2020 rada obce zamítla nabídku     na rekonstrukci 

schodů před vchodem do budovy OÚ za cenu ve výši 78.050,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.470/2020 rada obce schválila s účinností od 15.10.2020  nový  

volební řád školské rady při základní škole Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.471/2020  rada obce povolila  výjimku  z požadovaného 

minimálního počtu  14 žáků ve třídě snížením o tři žáky   pro 

školní rok 2020/2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 



 

Usnesením č.472/2020 rada obce  schválila uzavření  smlouvy o úhradě 

nadnormativních výdajů určených na platy a odvody v  ZŠ a MŠ  ve výši 

169.968,-Kč na období od 1.9.2020 do 31.8.2021. 

 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

    

Usnesením č.473/2020 rada obce vzala na vědomí termín   konání výběrového 

řízení na dodávku prací  „Údržba rybníčků  D.Svince I,II a III  dne 27.10.2020 

od 09.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.474/2020 rada obce schválila vícepráce a méně práce na akci    

 „Přístavba ZŠ D.Třebonín“ dle změnových listů č.2,3,4 a 5. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.475/2020  rada obce schválila finanční příspěvek na činnost 

Hospice Sv. Jana  N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice  ve 

výši 8.000,-Kč. . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.476/2020  rada obce souhlasí s dopravním opatřením v  

souvislosti  s opravou komunikace  I/39 Štilec-Kosov v době od 28.10.2020 do 

4.12.2020. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.477/2020  rada obce schválila pronájem pozemků p.č. 950/356 o 

výměře 92 m2, 950/357 o výměře 25m2 a 950/360 o výměře 18 m2 vše v k.ú. 

Dolní Třebonín od 16.10.2020 na dobu neurčitou, za měsíční poplatek 300,- Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.478/2020   rada obce schválila pronájem části pozemků p.č.1400/8 

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

321/21 o výměře 448m2, vše v k.ú. Záluží nad Vltavou, firmě ZEMOS Zubčice 

spol. s r.o., Chabičovice 25, 382 32 Velešín, od 16.10.2020  na dobu 5 ti let za 

poplatek 3.000,-Kč/ha rok bez DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením  č.479/2020 rada   obce schválila zveřejnění záměru obce 

pronajmout pozemky parc.č. 950/337 o výměře 63m2, parc.č. 950/336 o výměře 

66m2 , parc.č. 1550/60 o výměře 60m2,  parc.č. 1550/61 o výměře 21m2 a 

parc.č. 1550/64 o výměře 18m2, vše v k.ú. Dolní Třeboní. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 



 

 

 

V Dolním Třeboníně  15.10.2020 

 

 

 

 

Stanislav Kříž                                                                                 Pavel Ševčík  

1.místostarosta obce                                                                       Starosta obce 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 


