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

         

                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                            konané dne 7.10.2021            

                          _____________________________________   

 

 

Usnesením č.688/2021 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.689/2021 rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jednání 

rady obce dne 23.9.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

U snesením č.690/2021 rada obce  schválila dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené s firmou HYDRO-KOV s.r.o. , Pražská 1333, 379 01 Třeboň na 

akci „Provedení udržovacích prací Dolní Svince – rybník I,II,III“,  kterým se 

prodlužuje termín dokončení prací dle SOD z původního termínu prosinec 2021  

na  nový  termín prosinec 2022. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.691/2021 rada obce schválila dodavatelem prací „Vodovod Horní 

Svince-Dolní Svince část II.-Prostřední Svince-Dolní Svince „  firmu 

PRVOK s.r.o. , Kájovská 11, 382 01 Kájov .  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.692/2021 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.693/2021 rada obce schválila návrh ředitele ZŠ a MŠ 

Dolní Třebonín na přerušení provozu MŠ a ŠD ve školním roce 2021/2022 

dle přílohy zápisu č.2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.694/2021 rada obce schválila přidělení bytu č.11 v BD Záluží 

č.3 jednoho roku . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.695/2021 rada obce schválila návrh na uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním 

distribučního zařízení do pozemku p.č.1402/3 v k.ú. Dolní Třebonín za 



jednorázovou úhradu ve výši 2.000,-Kč s firmou EG.D., a.s. Lidická 1873/36, 

Černé Pole, 602 00 Brno. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.696/2021 rada obce schválila rozpočtové opatření  č.5 dle 

přílohy zápisu č.3 - zrušeno. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.697/2021 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 

pozemek p.č.1493/8 o výměře 659 m2 v k.ú. Dolní Třebonín 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.698/2021 rada obce schválila zadání prací na kompletní 

rekonstrukci bytu č.2 v bytovém domě Záluží nad Vltavou č.3 firmě 

Václav Tomala, Záluží č.3, 382 32 Velešín.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.699/2021 rada obce schválila zadání prací na opravě fasády a 

zdiva stodoly „Peckovina „  firmě  BioWay s.r.o., Na Zlaté stoce 551/14, 

 370 05 České Budějovice .  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 

 

Dolní Třebonín  7.10.2021 

 

 

Stanislav Kříž                                                                         Pavel Ševčík    

I.místostarosta                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 


