
 
            Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
 
                        Usnesení z III. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 6.6.2019 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

____________________________________________ 
 
 
Usnesením č.57/2019 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 
 
Usnesením č.58/2019 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 
přijatých na II. veřejném zasedání konaném dne 7.3.2019. 
 
Usnesením č.59/2019 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady  obce 
za období od 7.3. do 30.5.2019. 
 
Usnesením č.60/2019 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet hospodaření 
obce za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad 
a účetní závěrku za rok 2018. 
 
Usnesením č.61/2019 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedeném 
přezkumu hospodaření obce za rok 2018. 
 
Usnesením č.62/2019 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace  
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 
č.SDO/OREG/023/19  ve výši 200.000,-Kč na úroky z úvěru na akci“ 76 BJ a TI 
Dolní Třebonín BD a 4 BJ“  a zároveň ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. 
 
Usnesením č.63/2019 zastupitelstvo obce schvaluje přijetí  dotace z dotačního 
programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury, 1.výzva pro rok 2019 ve výši 2.200.000,-Kč na realizaci projektu 
„Vodovod Horní Třebonín - Prostřední Svince“ a zároveň ukládá starostovi obce 
smlouvu podepsat.  
 
Usnesením č.64/2019 zastupitelstvo obce schvaluje prodej vyřazeného 
zahradního traktůrku  za cenu 16.500,-  Kč. 
 
Usnesením č.65/ - zrušeno 
 
Usnesením č.66/2019 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6  dle 
přílohy č.1. 
   
 
 



 
Usnesením č.67/2019 zastupitelstvo obce schvaluje pro neuvolněné členy 
zastupitelstva-členy rady  obce měsíční odměnu ve výši  6.236,-Kč hrubého s 
platností od 1.7.2019   
 
Usnesením č.68/2019 zastupitelstvo obce schvaluje pro neuvolněné členy 
zastupitelstva – předsedy výboru nebo komise rady měsíční odměnu ve výši   
3.168,-Kč  hrubého s platností od 1.7.2019   
 
Usnesením č.69/2019 zastupitelstvo obce schvaluje pro neuvolněné členy 
zastupitelstva obce – členy výboru nebo komise rady měsíční odměnu ve výši  
2.657,- Kč hrubého s platností od 1.7.2019   
 
Usnesením č.70/2019 zastupitelstvo obce schvaluje pro neuvolněné členy 
zastupitelstva – členy zastupitelstva obce měsíční odměnu ve výši  
1.634,- Kč hrubého  s platností od 1.7.2019   
 
Usnesením č.71/2019 zastupitelstvo obce schvaluje pro  členy výboru nebo 
komise rady, kteří nejsou zastupiteli měsíční odměnu ve výši 2.657,-Kč hrubého  
s platností od 1.7.2019  
 
Usnesením č.72/2019 zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy 
vodovodů a kanalizací v majetku obce na období 2019 až 2028. 
 
 
 


