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

 

                          Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                            konané dne 18.3.2021. 

                            _______________________________________       

 

 

Usnesením č.561/2021 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.562/2021  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jejího 

posledního jednání dne  4.3.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.563/2021 rada obce schválila dodavatelem prací  „Chodník podél 

silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín“  firmu EUROVIA CS, a.s. se sídlem  

U Michelského lesa 1581/2, Michle , IČ 45274924 . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.564/2021 rada obce souhlasí s opravou komunikace 1/3 Holkov-

Velešín v době od 6.4.2021 do 11.6.2021 a se stanovenou objízdnou trasou. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.565/2021  rada obce schválila zveřejnění záměru obce  pronajmout  

pozemek p.č.1550/9 o výměře 185 m2 v k.ú. D.Třebonín.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.566 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat pozemek      

p.č.373 o výměře 19 m2  v k.ú. D.Třebonín a  zveřejnění záměru obce prodat 

pozemek p.č.1402/55 o výměře 109 m2 v k.ú. D.Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.567/2021 rada obce schválila prodloužení platnosti  nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.568/2021 rada obce  schválila přidělení bytu č.2 v ŘD č. 217. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 

 

 

 



Usnesením č.569/2021 rada obce zastavuje vymáhání  dvou pohledávek.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.570/2021  rada obce  schválila uzavření smlouvy  o přeložce 

č.9090006981 s EG.D.  a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice. 

a  ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.571/2021 rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o právu 

provést stavbu chodníku se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje se 

sídlem Nemanická 2133/10 České Budějovice a ukládá  ji starostovi obce 

podepsat. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.572/2021 rada obce souhlasí s posečkáním úplné úhrady dluhu 

do 30.6.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.573/2021 rada obce schválila uzavření Příkazní smlouvy s firmu 

STAVEBNÍ PORADNA , spol. s.r.o.,Společnost pro inženýrské a cenové 

poradenství se sídlem Průběžná 2521/48,  370 04 Česklé Budějovice  pro 

Zajištění výběru dodavatele na akci „Vodovod Horní Svince-Dolní Svince část 

II, - Prostřední svince – Dolní Svince za celkovou cenu ve výši 24.200,-Kč  

včetně DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 

Dolní Třebonín dne  18.3.2021 

   

    Stanislav Kříž                                                                               Pavel Ševčík 

    I.místostarosta obce                                                                      starosta obce 

 

 

 

                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


