
Upraveno dle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím 
 
                          Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                       konané dne 22.1istopadu  2018. 
                          ___________________________________ 
 
 
Usnesením č.16/2018  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.17/2018  rada obce schválila  zprávu o plnění usnesení přijatých na 
posledním jednání rady obce. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením  č.18/2018 rada obce schválila  uzavření smlouvy o zimní údržbě 
komunikací s SÚS Č.Krumlov s účinností od 15.11.2018. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.19/2018 rada obce schválila  přidělení bytu  č.2 v BD 203  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.20/2018  rada obce souhlasí s poražením stromu 1 ks stříbrného 
smrku na pozemku p.č.462 v k.ú. Záluží nad Vltavou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými   
 
Usnesením č.21/2018 rada obce souhlasí s poražením stromů 2 ks javorů na 
pozemku p.č.2  v k.ú. Záluží nad Vltavou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.22/2018 rada obce zamítla žádost o výměnu    bytu č.2 v č.p.228 za 
byt č.1 v témže řadovém domě. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.23/2018 rada obce schválila rozpočet Základní a Mateřské školy 
Dolní Třebonín   na rok 2019 dle přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.24/2018 rada obce schválila rozpočtový výhled Základní a 
Mateřské školy Dolní Třebonín   na roky  2020-2021  dle přílohy č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.25/2018 rada obce souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2019 
dle přílohy č.3 a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



Usnesením č.26/2018 rada obce souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu obce 
na roky 2020-2021 dle přílohy č.4 a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.27/2018 rada obce souhlasí s návrhem programu obnovy venkova 
dle přílohy č.5 a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.28/2018 rada obce schválila příspěvek na provoz  Domova 
důchodců Horní Planá ve výši 4000,-Kč. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.29/2018 bere rada obce na vědomí poskytnutí příspěvku 10.000,-
Kč do celostátní sbírky na pomoc zadlužené obci Prameny. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.30/2018 rada obce  schválila úpravu výše nájmů v bytovém domě 
čp.120  Dolní Třebonín a v bytovém domě čp.3 Záluží nad Vltavou dle přílohy 
č.6. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.31/2018 rada obce schválila  prodloužení platnosti nájemních 
smluv o jeden  rok k bytu č.1 v čp.210 a o dva roky  k bytu č.3 v č.p.207. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.32/2018 rada obce schválila žádost o ukončení nájmu k bytu č.2  
v čp. 221 k 30.11.2018. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.33/2018 rada obce schválila přidělení bytu č.2 v čp.221 od  
1.12.2018. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.34/2018 rada obce schválila rozpočtové opatření č.10 dle přílohy 
č.7. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.35/2018 rada obce souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy 
k bytu v bytovém domě čp.3 po vypršení její platnosti  k 
31.12.2018. Zároveň ukládá starostovi o tomto písemně vyrozumět. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.36/2018 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 
nepojízdnou multikáru. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



 
Usnesením č.37/2018 rada obce souhlasí s uzavřením  obecního úřadu ve dnech 
27.12, 28.12.  a  31.12.2018. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
Dolní Třebonín dne 22.11.2018 
 
 
 
Stanislav Kříž                                                                          Pavel Ševčík              
1.místostarosta  obce                                                               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 


