
 

 

 

Zápis 

Z VIII.veřejného zasedání zastupitelů obce Dolní Třebonín konaného dne 14. května 2020 od 

18.00 hodin v budově obecního úřadu Dolní Třebonín. 

Přítomni: Ševčík Pavel, Mgr. Švec Jan,  Kořenský František, Mgr. Kahovcová Iveta, , Mgr. Kurz 
Roman, Odvárka Jan, Bažant Pavel, Bouška Martin, Drška Václav, Stanislav Kříž, Mgr. 
Přívratský Zdeněk, Machová Jana, Mgr. Mrázek Lubor, Kurz Miroslav 

Omluveni: Rytíř Tomáš 

Po ověření prezenční listiny bylo konstatováno, že z celkového počtu 15 zastupitelů je 
přítomno 14  zastupitelů,tzn. nadpoloviční většina. Zastupitelstvo je oprávněno v souladu se 
zákonem o obcích přijímat právoplatná usnesení.  

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

Zapisovatelka: Mgr. Kahovcová Iveta 

Hlasování 14-0-0 

Ověřovatelé zápisu: Martin Bouška, Roman Kurz 

Hlasování 14-0-0 

Program: 1/  Zahájení 

                 2/  Kontrola plnění usnesení z VII. veřejného zasedání 

                 3/  Zpráva o činnosti rady 

                 4/  Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019 a účetní závěrka 

                 5/  Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2019 

                 6/  Závěrečné projednání změny ÚP č. 4 

   7/ Různé 

                  8/   Diskuze 

9/   Závěr 

Hlasování 14-0-0 

Program schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

 

Návrhová komise: Jana Machová, František Kořenský, Pavel Bažant 

Hlasování 14-0-0  

 



K bodu č. 2)  

Starosta Pavel Ševčík seznámil přítomné zastupitele s plněním usnesením z VII. veřejného 

zasedání, které se konalo 27.února 2020. 

 Usnesením č.122/2020 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 

Usnesením č.123/2020 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení přijatých na 

VI. veřejném zasedání konaném dne 30.1.2020. 

Usnesením č.124/2020 zastupitelstvo obce schválilo doplnění Programu obnovy venkova-

rozvojového plánu obce Dolní Třebonín pro období 2019-2022 o investiční záměr  „Přístavba 

třídy a krytého přístřešku k ZŠ Dolní Třebonín“. 

Usnesením č.125/2020 zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci v  rámci výzvy 

č.6  Ministerstva financí ČR z programu 298D2280 na financování akce „Přístavba třídy a 

krytého přístřešku k ZŠ Dolní Třebonín“. 

Usnesením č.126/2020 zastupitelstvo obce schválilo zahájení  realizace akce „Přístavba třídy 

a krytého přístřešku k ZŠ Dolní Třebonín“ dle projektu zpracovaného Ing.Vladimírem 

Husineckým, Dubné 155, 373 84 Dubné.Podmínkou zahájení stavby je získání státní dotace 

od MF ČR. 

Usnesením č.127/2020 zastupitelstvo obce schválilo zápis  v obecní kronice zarok 2019. 

Usnesením č.128/2020 zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní k převodu vlastnického práva po dokončení stavby komunikace, chodníku, veřejného 

osvětlení, vodovodního řadu a dešťové a splaškové kanalizace umístěných na p.č.1402/3 

v k.ú. Dolní Třebonín  za symbolickou cenu 1,-Kč od investorů Zory Ondřejové, Štefana 

Sýkory a Vladimíra Sýkory. 

Usnesením č.129/2020 zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti   firmě E.on o 

přeložku nadzemního vedení NN na pozemcích 950/32, 950/117, 950/116, 950/115 a 

950/114 vše v k.ú. Dolní Třebonín. 

 

K bodu č. 3)  

Radní Mgr. Jan Švec seznámil přítomné zastupitele se zprávami z činností rady za předešlé 
období. 

Hlasování 14-0-0  

 

K bodu č. 4)  

Starosta předal slovo účetní obce paní Hanušové, aby seznámila přítomné zastupitele se 

závěrečným účtem hospodaření obce za rok 2019,  účetní závěrkou za rok 2019 a se zprávou 

finančního výboru, který zasedal dne 13.5.2020  v kanceláři účetní obce.  

Hlasování: závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019 

 14-0-0 



       účetní závěrky za rok 2019  

14-0-0 

 

K bodu č. 5)  

Starosta předal slovo účetní obce paní Hanušové, aby seznámila přítomné zastupitele se 

zprávou o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2019. Zastupitelstvo ukládá starostovi 

přijmout opatření k nápravě chyb uvedených ve zprávě o přezkumu.  

Hlasování 14-0-0  

 

K bodu č. 6)  

Starosta seznámil přítomné zastupitele s projednáním změny č. 4 územního plánu obce, ta se 
týká zvětšení území pro stavbu haly mezi dvěma již stojícími budovami v areálu STK.Změnu si 
žadatel hradí sám. Je to firma Komat s.r. o.  

Hlasování 14-0-0  

 

K bodu č. 7)  

Starosta informoval přítomné zastupitele se vznikem pracovněprávního vztahu mezi členem 
zastupitelstva a obcí. Dle zákona o obcích § 84, odst. 2 písm. p) je nutné před vytvořením 
pracovně právního vztahu mezi zastupitelem a obcí, aby s tímto zastupitelstvo vyslovilo 
souhlas. To se týká zastupitele Václava Dršky, který zatím pracuje v technické četě ve 
zkušební době. Po uplynutí tříměsíční zkušební doby a souhlasu zastupitelstva by s ním byla 
uzavřena pracovní smlouva od 1.7.2020 

Hlasování 13-0-1  

Další projednané body v různém: 

- Dotace přístavba školy- žádost podána 
- Dotace rybníky žádost podána 
- Dotace hala-zatím nebyla vyhlášena 
- Stavební povolení chodník-zatím není povolení 
- Vodovod D. Svince-běží stavební povolení 
- Opatření v souvislosti s koronavirem-podařilo se sehnat jednorázové roušky 
- Obec zakoupila nový nákladní automobil Zebra 

 

Ostatní diskuze: 

Místostarostka Jana Machová informovala zastupitele, že letos v červnu nebude dětský den. 

p. Bažant- informoval o zasypání chodníčku u bytovek.  

 



 

Přijaté usnesení: 

Usnesením č.130/2020 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 

Usnesením č.131/2020 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 

přijatých na VII. veřejném zasedání konaném dne 27.2.2020. 

Usnesením č.132/2020 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady 

obce za období od 27.2.2020 do 5.5.2020. 

Usnesením č.133/2020 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet 

hospodaření obce za rok 2019  s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

Usnesením č.134/2020 zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 

2019. 

Usnesením č.135/2020 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedeném 

přezkumu hospodaření obce za rok 2019. Zastupitelstvo ukládá starostovi 

přijmout opatření k nápravě chyb uvedených ve zprávě o přezkumu. 

Usnesením č.136/2020 zastupitelstvo obce: 

I. Schvaluje rozhodnutí 

- o vydání změny č. 4 územního plánu Dolní Třebonín (ve znění květen 2020) 

formou opatření obecné povahy dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního 

zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, 

II. Ukládá 

- starostovi obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 

správního řádu oznámit vydání změny č. 4 územního plánu Dolní Třebonín 

veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona. 

 

Usnesením č.137/2020 zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu 

plánovaných investičních akcí 

 

 



                                              

Usnesením č.138/2020 zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas se vznikem 

pracovně právního vztahu mezi zastupitelem obce panem Václavem Drškou 

a obcí Dolní Třebonín od 1.7.2020 s jeho zařazením jako pracovníka technické 

čety.  

 

V Dolním Třeboníně dne 18. května 2020 

Zapsala: Kahovcová Iveta 

 

Ověřovatelé zápisu : 

 

Roman Kurz 

 

Martin Bouška 

 

 

Pavel Ševčík 

        starosta obce Dolní Třebonín 

 


