
 

 

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

   

                    Usnesení z jednání rady obce 

                  Dolní Třebonín konané dne 11.1.2023 

 

 

Usnesením č.59/2023 rada obce schválila program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.60/2023  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z 

posledního jednání rady obce  dne 14.12.2022. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.61/2023  rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.62/2023 rada obce schválila  žádost o ukončení nájemní smlouvy   

k bytu č.1 v ŘD č.p.238  k 13.1.2023. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.63/2023 rada obce schválila přidělení bytu č.1 v ŘD č.p.238  ke 

dni  16.1.2023 .   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.64/2023  rada obce schválila přidělení  bytu č.3 v bytovém 

domě č.p.3 v Záluží nad Vltavou . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.65/2023 rada obce schválila platební kalendář dle přílohy č.2 

na rok 2023 pro právníka obce  Mgr.Martina Capla. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.66/2023 rada obce schválila uzavření smlouvy o mediální prezentaci 

s JČ1 z.s., zastoupenou předsedou Josefem Peclem se sídlem  Dolní Svince č.4, 

382 32 Velešín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 



Usnesením č.67/2023 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 

pozemek  p.č.  1046/7 o výměře 56 m2 v k.ú. Pr.Svince.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.68/2023  rada obce schválila plán kulturních a sportovních 

akcí na rok 2023 dle přílohy č.3 zápisu. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.69/2023  rada obce schválila oslovení  třech firem pro zaslání 

nabídek na  zhotovení truhlářských výrobků – lavic, obložení betonových sloupů 

stavby haly a zhotovení předstěny do víceúčelové sportovní haly: 

1. Truhlářství  Petr Trnka, Netolická 428, 384 11 Lhenice 

2. Fencl s.r.o., Náměstí 79, Ledenice, IČ 26081385 

3. Auböck s.r.o., Poříčí 247, Boršov nad Vltavou.  

Rada zároveň schválila zadání pro zaslání nabídek. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 

 

Přítomni: 4  členové rady  

 

Dolní Třebonín 11.1.2023 

 

 

 

Stanislav Kříž                                                    Pavel Ševčík 

Místostarosta obce                                                Starosta obce 


