
             Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
                      
                    Usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva 
                       obce Dolní Třebonín konaného dne 7.3.2019 
                              v zasedací místnosti obecního úřadu. 
                    ________________________________________  

 
 

Usnesením č.44/2019 zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 
 
Usnesením č.45/2019 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 
přijatých 1.veřejném  zasedání konaného dne 13.12.2019. 
 
Usnesením č.46/2019 zastupitelstvo obce  schvaluje zprávu o činnosti rady obce 
za uplynulé období. 
 
Usnesením č.47/2019 zastupitelstvo obce revokovalo usnesení č.229/2017 ze 
dne 16.11.2017.  
 
Usnesením č.48/2029 zastupitelstvo obce zamítlo prodej pozemků p.č.950/68 
o výměře 342 m2 a st.p.421 o výměře 21 m2 obojí v k.ú. Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.49/2019 zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků p.č.950/68 o 
výměře 342 m2 a st. p.č.421 o výměře 21 m2  obojí v k.ú. D.Třebonín  za cenu  
15.686,-Kč + DPH s tím, že bude zřízeno  věcné břemeno k zabezpečení 
přístupu do bytu dalšího nájemníka č.2. 
 
Usnesením č.50/2019 zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku  p.č.1031/4 
o výměře 284 m2 v k.ú. Pr.Svince za cenu 80,-Kč/m2 . 
 
Usnesením č.51/2019 zastupitelstvo obce schválilo uzavření a podpis  Smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva č.33/2019-UZSVM/C/147/2016-K-převod pozemků v k.ú. Dolní 
Třebonín  s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město  
Praha 2. 
Usnesením č.52/2019 zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č.1031/3 o 
výměře 231 m2 v k.ú. Pr.Svince za cenu 80,-Kč m2. 
 
Usnesením č.53/2019 zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění 
volebního programu. 
 
 
Usnesením č.54/2019 zastupitelstvo obce schválilo zápis v obecní kronice za 
rok 2018. 
 



Usnesením č.55/2019 zastupitelstvo obce schválilo uzavření Darovací smlouvy 
za účelem poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,-Kč Základní a mateřské 
škole Dolní Třebonín jako obdarovaným s dárcem firmou Novák interiéry s.r.o. ,  
U Kapličky 282, 370 07 Roudné. 
 
Usnesením č.56/2019 zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit pořízení 
dopravního zrcadla a umístit jej naproti výjezdu od budovy obecního úřadu a 
dále zajistit koupi a instalaci měření rychlosti v obci –umístění dle pokynu 
POLICIE ČR. 
 
 
 
 
 


