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

      

                 Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                       konané dne  15.7.2021.            

                          _____________________________________   

 
 

Usnesením č.634/2021 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.635/2021  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jejího 

posledního jednání dne  25.6.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.636/2021 rada obce schválila pronajmout část pozemku  p.č.KN 

373/5 o výměře 183 m2, část pozemku p.č. KN 423/4 o výměře 129 m2 obojí  

v k.ú. Záluží nad Vltavou a  část pozemku  p.č. KN 655/4 o výměře 259 m2 

v k.ú. Mojné firmě ZEMOS Zubčice, spol.  s.r.o., Chabičovice 25, 382 32 

Velešín od 1.7.2021 za cenu 3000,-Kč/ha/rok na dobu neurčitou. Současně 

rada obce schválila dodatek č.2 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 

23.2.2018. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.637/2021 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.638/2021 rada obce schválila rozpočtové opatření č.5 dle přílohy 

č.2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.639/2021 rada obce schválila finanční dar ve výši 20.000,-Kč pro 

konkrétní obec postiženou obce  tornádem. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.640/2021 rada obce schválila splátkový kalendář k úhradě dluhu ve 

výši 63.475,-  který bude uhrazen  v celkem 18 tis splátkách. 

17 splátek bude ve výši 3.526,-Kč a poslední 18 ti ve výši 3.533,-Kč. 

První splátka spolu s řádným nájemným bude uhrazena nejpozději do 20.7.2021, 

další splátky budou hrazeny spolu s řádným nájemným vždy do 20 dne v měsíci 

v ucelené řadě až do úplného zaplacení dluhu. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 



 

Usnesením č.641/2021 rada obce schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 ke 

smlouvě o dílo č.1082008VVA uzavřené s firmou EUROVIA, a.s.,  jejímž 

předmětem je zhotovení díla “Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní 

Třebonín“ , 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.642/2021 rada obce ukládá starostovi obce s okamžitou platností 

zrušit pracovní poměr – Dohodu o provedení práce – knihovnice knihovny 

Pr.Svince . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.643/2021 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 

pozemek p.č.1402/55 v k.ú. D.Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.644/2021 rada obce schválila cenu za instalaci pojízdné brány 

u vchodu  do Základní školy  D.Třebonín   ve výši 61.130,-Kč bez DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.645/2021 rada obce stanovila řediteli ZŠ a MŠ Dolní Třebonín 

finanční odměnu za 1.pololetí roku 2021 . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 

 

 

Dolní Třebonín 15.7.2021 

 

 

 

Stanislav Kříž                                                                           Pavel Ševčík 

     I.místostarosta                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 


