
        Upraveno dle zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
                           Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                         konané dne 10.ledna  2019. 
                          ___________________________________ 
 
 
Usnesením č.53/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.54/2019  rada obce schválila  zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání rady 
obce dne 6.12.2018. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.55/2019  rada obce schválila prodloužení platnosti nájemní smlouvy   k bytu č.4 
v DT 231 o  jeden rok. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.56/2019 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemní smlouvy  k bytu č.9 
v BD čp.120  s platností od 15.1.2019 na dobu šesti měsíců. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.57/2019 rada obce schválila prodej vozidla  Multicar 25 firmě KOMAT s.r.o. se 
sídlem Dolní Třebonín čp.196 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.58/2019 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat pozemky       
p.č.1031/3 o výměře 231 m2 a  p.č.1031/4 o výměře 284 m2, oba v k.ú. Pr.Svince . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
   
Usnesením č.59/2019 rada obce schválila  ukončení smlouvy na výkon inženýrské činnosti 
pro obec ze dne 3.11.2015 ke dni 10.1.2019.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
      
Usnesením č.60/2019 rada obce schválila uzavření smlouvy na výkon inženýrské činnosti 
pro obec za paušální měsíční úhradu a schválila splátkový kalendář pro rok 2019 dle přílohy 
č.1.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
      
Usnesením č.61/2019 rada obce schválila platební kalendář pro právníka obce dle přílohy 2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
      
Usnesením č.62/2019 rada obce schválila odměnu pro ředitele školy za druhé pololetí roku 
2018 .  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
      
Usnesením č.63/2019 rada obce ruší s platností k 11.1.2019 redakční radu obce pro vydávání 
časopisu obce Občasník.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



 
Usnesením č.64/2019  na základě malého zájmu občanů o rozšíření plynofikace v obci rada 
obce prozatímně zastavuje další přípravné práce v této oblasti.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
  
Usnesením č.65/2019 rada obce souhlasí s jmenováním pana Ondřeje Mráze velitelem 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
  
 
 
Dolní Třebonín dne 10.1.2019 
 
 
 
Jana Machová                                                                                 Pavel Ševčík              
2.místostarosta  obce                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


