
       Upraveno dle zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
                       Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                         konané dne 19.9.2019 
                          ___________________________________ 
 
 
Usnesením č.196/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.197/2019  rada obce schválila  zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání rady 
obce dne 15.8.2019 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
  
Usnesením č.198/2019 rada obce schválila zadání prací zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce dešťové kanalizace v obci Dolní Třebonín“ firmě Ing. Jana Máchová 
Vodohospodářská projekce A.Tragera 46 České Budějovice. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.199/2019 rada obce schválila proplacení faktury za opravu účelové komunikace  
p.č. 1282 v k.ú. Záluží nad Vltavou firmě Milan Rytíř, Stavební inženýrská činnost, 
Riegerova 75 České Budějovice.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.200/2019 rada obce schválila zadání prací na opravě kanalizační šachty 
v Dolním Třebonín  u ZŠ firmě Milan Rytíř Stavební inženýrská činnost, Riegerova 75 České 
Budějovice.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.201/2019  rada obce schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  č.: 
CB-014330036382/005 s firmou E.ON Distribuce a.s.F.A.Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7,  370 01 České Budějovice za účelem provozování stavby „ Pozděraz chaty – 
NN“  za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč. . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.202/2019 rada obce schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č.1030050033/001  s firmou E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice za účelem realizace stavby  s názvem „Dolní 
Třebonín K/950/250, Pšenička-NN“ za jednorázovou úhradu ve výš 5.000,-Kč. Schváleno 
jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.203/2019 rada obce schválila rozpočtové opatření č.10 dle přílohy č.1. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.204/2019  rada obce souhlasí s ukončením nájmu k bytu č.4 v BD č.249 . 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.205/2019 rada obce schválila přidělení bytu č.4 v BD č.249. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



Usnesením č.206/2019 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky p.č. 
1550/20  o výměře 52 m2, p.č.1550/21 o výměře 19 m2, p.č.1550/10 o výměře 210 m2 a  
p.č.950/261 o výměře 190 m2,  vše  v k.ú. Dolní Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.207/2019 rada obce souhlasí s  s prodejem pozemků p.č.1550/94 a 1550/95, 
obojí v k.ú. Dolní Třebonín třetí osobě. Obec svého předkupního práva nevyužije. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.208/2019 rada obce schválila splátkový kalendář k úhradě dluhu ve výši 
27.228,-Kč. Dluh bude uhrazen v celkem 9 ti splátkách. Osm jich bude ve výši 3025,-Kč a 
poslední devátá ve výši 3028,-Kč. 
První splátka bude uhrazena do 25.9.2019, ostatní musí jít v nepřetržité řadě za sebou k výše 
uvedenému dni v měsíci až do úplného zaplacení dluhu.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.209/2019 rada obce schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Vodovod Horní 
Třebonín-Prostřední Svince“. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.210/2019 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních smluv dle přílohy 
č.2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.211/2019 rada obce ruší s okamžitou platností Knihovní řád Obecní knihovny  
v Dolním Třeboníně  včetně poboček v Záluží nad Vltavou a Pr.Svinci ze dne 18.2.1998. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.212/2019 rada obce schválila nový Knihovní řád Obecní knihovny se sídlem 
v Dolním Třeboníně a jejích poboček v Pr.Svinci a Záluží nad Vltavou s účinností od 
20.9.2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.213/2019 rada obce schválila finanční příspěvek pro spolek Českokrumlovská 
televize CKTV  Dolní Svince č.4, na natáčení historického seriálu Krčín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
Dolní Třebonín dne  19.9.2019 
 
 
Stanislav Kříž                                                                                               Pavel Ševčík  
1.místostarosta obce                                                                                     starosta obce 
 
 


