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

 

 

                        Usnesení z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Dolní Třebonín konaného dne 8.9.2022 

v penzionu „KOLO“ Pr.Svince 

____________________________________________ 

 

 

Usnesením č.260/2022 zastupitelstvo  obce schválilo program jednání. 

 

Usnesením č.261/2022 zastupitelstvo obce schválilo zprávu o plnění  usnesení 

přijatých na XVII. veřejném zasedání konaném dne 9.6.2022 

 

Usnesením č.262/2022 zastupitelstvo obce schválilo zprávu o činnosti rady 

obce za období od 23.6.2022 do 1.9.2022 

 

Usnesením č.263/2022 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.6 

dle přílohy zápisu č.1. 

 

Usnesením č.264/2022 zastupitelstvo obce schválilo návrh střednědobého 

rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 dle přílohy zápisu č.2. 

 

Usnesením č.265/2022 zastupitelstvo obce schválilo Veřejnou vyhlášku o 

zařazení pozemních komunikací v k.ú.Dolní Svince, Dolní Třebonín, Prostřední 

Svince, Štěkře, Záluží nad Vltavou do kategorie místních komunikací. 

 

Usnesením č.266/2022 zastupitelstvo obce   schválilo návrh na zkrácený postup 

pořízení Změny č.6 územního plánu Dolní Třebonín.  

 

Usnesením č.267/2022 zastupitelstvo obce schválilo zpětný odkup pozemků 

p.č. 950/310 o výměře 83 m2, pozemku p.č.950/311 o výměře 31 m2 a 

950/314 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Dolní Třebonín za cenu  50.000,-Kč .  

 

Usnesením č.268/2022 zastupitelstvo obce schválilo zpětný odkup pozemků 

p.č. 950/312 o výměře 83 m2 a p.č.950/313 o výměře 53 m2 obojí   v k.ú. Dolní  

Třebonín za cenu  50.000,-Kč .  

     

Usnesením č.269/2022 zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku 

p.č.33/2 v k.ú. Záluží nad Vltavou p.č.33/6 o výměře 87 m2 za cenu 100,-

Kč/m2. 

 

Usnesením č.270/2022 zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemku 

p.č.1244/26 o výměře 1982 m2 v k.ú. Záluží nad Vltavou . 

 

 



Usnesením č.271/2022 zastupitelstvo obce souhlasí s podáním opakované  

žádosti k Národní sportovní agentuře Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 

pro získání státní dotace na dofinancování stavby Víceúčelové sportovní haly 

se zázemím Dolní Třebonín. 

       

Usnesením č.272/2022 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu  

starosty obce o plnění volebního programu za uplynulé volební období. 

 

Usnesení č.273/2022 zastupitelstvo obce bere na vědomí námitku vlastníka 

pozemku p.č.1384/1 v k.ú. D.Třebonín , který nesouhlasí 

s návrhem způsobu využití části vpředu uvedeného pozemku na plochu 

rekreace-zahradu, požaduje aby byl celý určen pro bytovou výstavbu. 

Důvodem jeho požadavku je znemožnění bytové výstavby té části pozemku, 

přes který vede vedení NN.¨ 

 

 


