
 

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

 

 

 

                     Usnesení z XVII. veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Dolní Třebonín konaného dne 9.6.2022 

v zasedací místnosti OÚ. 

____________________________________________ 

 

 

Usnesením č.247/2022 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 

 

Usnesením č.248/2022 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 

přijatých na XVI. veřejném zasedání konaném dne 10.3.2022. 

 

Usnesením č.249/2022 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce 

za období od 24.3.2022 do 7.6.2022 

 

Usnesením č.250/2022 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání 

finančního výboru. 

 

Usnesením č.251/2022 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet 

hospodaření obce za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

 

Usnesením č.252/2022 zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku  za rok 

2021. 

 

Usnesením č.253/2022 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedeném 

přezkumu hospodaření obce za rok 2021. 

 

Usnesením č.254/2022 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3 dle 

přílohy usnesení č.1. 

 

Usnesením č.255/2022 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků 

 -   parc. č. 1043/7, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 311 m
2
 

- parc. č. 1043/8, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 1 m
2
 

- parc. č. 1046/3, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 78 m
2
 

- parc. č. 1046/4, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 359 m
2
 

- parc. č. 1046/5, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 130 m
2
 

- parc. č. 1074/2, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 65 m
2
 

vše v k.ú. Prostřední Svince Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace se sídlem Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 – Nusle za 209.813,-

Kč. 

 



Usnesením č.256/2022 zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku 

p.č.950/422 o výměře 34 m2 v k.ú. Dolní Třebonín za kupní cenu ve výši 800,-

Kč/m2 bez DPH .  

 

Usnesením č.257/2022 zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku obce 

Dolní Třebonín č.1/2022 o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Dolní Svince, 

Dolní Třebonín, Prostřední Svince, Štěkře a Záluží nad Vltavou do kategorie 

místních komunikací. 

 

Usnesením č.258/2022 zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotací od 

Jihočeského krajského úřadu ve výši 10.000.000,-Kč na spolufinancování stavby 

„Víceúčelové sportovní haly se zázemím“,  

2.000.000,-Kč na spolufinancování stavby vodovodu „Pr.Svince-H.Svince „ 

  a 266.000,-Kč na spolufinancování akce „Vybudování varovného informačního 

systému v obci Dolní Třebonín“. 

 

Usnesením č.259/2022 zastupitelstvo obce  bere na vědomí zprávu starosty obce 

o postupu prací na stavbě Víceúčelové haly se zázemím a údržbových pracích na 

rybnících I,II a III Dolní Svince. 


