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

 

                                  Usnesení z jednání rady obce 

                            Dolní Třebonín konané dne 16.11.2022 

 

 

Usnesením č.22/2022 rada obce schválila program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.23/2022 rada obce schválila zprávu o kontrole plnění usnesení 

z jednání rady obce dne 3.11.2022 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.24/2022 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.25/2022  rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 

pozemek p.č.950/423 o výměře 18 m2, který byl oddělen geometrickým plánem 

z pozemku p.č.950/136  vše v k.ú. D.Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.26/2022 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 

 pozemek p.č.950/422  o výměře  34 m2, který byl oddělen geometrickým 

plánem  z pozemku p.č.950/132, vše v k.ú. D. Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.27/2022 rada obce souhlasí s vedením trasy cyklotrasy  

 Boršov-Zlatá Koruna dle návrhu projektanta. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.28/2022 rada obce schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni 

č.: 02-89/SO430/055/JV/WITT s Ředitelstvím silnici a dálnic ČR se sídlem Na 

Pankráci 546/56, 140 Praha 4 – Nusle  v souvislosti  s veřejně  

prospěšnou stavbou I/39 Třebonín (MÚK D3) –Rájov, DSP/IČ“ s rozsahem 

věcného břemene 6 m2. Zřízení věcného břemene je bezúplatné.   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.29/2022 rada obce schválila uzavření   smlouvy o zřízení věcného 

břemene č.CB-014330063519/001-DVK  ve prospěch EG.D., a.s. se sídlem 

Lidická 1873/36 Černé Pole, 602 00 Brno za účelem provozování stavby 

“ Dolní Třebonín  K/1378/1 a  1377/4 – NN“ - umístění distribuční soustavy 

1380/1 – kabelový pilíř NN, 2253/3  - kabelové vedení NN a 2260/1 – kabelový 

pilíř NN  za jednorázovou úhradu ve výši 8.000,-Kč. 



Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.30/2022 rada obce schválila dofinancování  opravy místní 

komunikace v k.ú. Dolní Svince po uložení vodovodního řadu  

firmou   Swietelsky stavební  s.r.o., Kájov. 

DPH. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 

 

Přítomni: 4  členové rady.  

 

Dolní Třebonín 16.11.2022 

 

 

Stanislav Kříž                                                                          Pavel Ševčík 

místostarosta obce                                                                   Starosta obce 

 

 


