
             Upraveno dle zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
       
                    
                        Usnesení z V. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 3.12.2019 
v penzionu „KOLO“ Pr.Svince. 

____________________________________________ 
 
 
Usnesením č.89/2019 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 
 
Usnesením č.90/2019 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 
přijatých na IV. veřejném zasedání konaném dne 5.9.2019. 
 
Usnesením č.91//2019 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady  
obce za období od 19.9.2019  do  28.11.2019. 
 
Usnesením č.92/2019 zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání 
finančního výboru k návrhu rozpočtu obce  pro rok 2020. 
 
Usnesením č.93/2019 zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2020 
dle přílohy č.1. 
 
Usnesením č.94/2019 zastupitelstvo obce schválilo střednědobý rozpočtový 
výhledu obce na roky na roky 2021 – 2022 dle přílohy č.2. 
 
Usnesením č.95/2019 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.16 
dle přílohy č.3. 
 
Usnesení č.96/2019 zastupitelstvo obce schválilo obecně závazné vyhlášky 1 až 
6/2019.  
 
Usnesením č.97/2019 zastupitelstvo obce zamítlo žádost o prodej části pozemku 
p.č.1402/3 označeného  písmenem „a“ v k.ú. Dolní Třebonín o výměře 39 m2. 
 
Usnesením č.98/2019 zastupitelstvo obce zamítlo druhou žádost o prodej části 
pozemku p.č.1402/3 označeného  písmenem „a“ v k.ú. Dolní Třebonín o výměře 
39 m2. 
 
Usnesením č.99/2019 zastupitelstvo obce revokuje  usnesení č.347/2018  a 
č.348/2018 ze dne 6.9.2018. 
 
Usnesením č.100/2019 zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku 
p.č.950/341  o výměře 29 m2, pozemku p.č.950/342  o výměře 30 m2 a 
pozemku  p.č. 950/345 o výměře 22 m2, vše v k.ú. D.Třebonín za cenu  
100.000,-Kč včetně DPH. 



     
Usnesením č.101/2019 zastupitelstvo obce schválilo koupit pozemek p.č.1550/7 
o výměře 188 m2 za cenu 50.000,-Kč a pozemek p.č.1550/8 o výměře 20 m2 za 
cenu 8.000,-Kč oba v k.ú. D.Třebonín . 
     
Usnesením č.102/2019 zastupitelstvo obce schválilo výroční zprávu o činnosti 
Základní a Mateřské školy Dolní Třebonín za období 2018-2019. 
 
Usnesením č.103/2019 zastupitelstvo obce schválilo výjimku z počtu žáků 
v základní škole pro školní rok 2019-2020 na počet 39 žáků. 
 
Usnesením č.104/2019 zastupitelstvo obce schválilo  žádost ředitele ZŠ a MŠ  
Dolní Třebonín o úhradu nadnormativních finančních prostředků ve výši 
261.444,- Kč. 
  
Usnesením č.105/2019 zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti k Jčk o  
dotaci na úroky z úvěrů. 
 
Usnesením č.106/2019 zastupitelstvo obce  schválilo úhradu nákladů    
vodovodní přípojku s tím, že  spolupodíl  žadatele bude činit 15.000,-Kč. 
 
Usnesením č.107/2019 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu velitele 
hasičské zásahové jednotky obce pana Ondřeje Mráze o činnosti jednotky v roce 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 


