
        Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 

 
 

                                      Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                                     konané dne 11.6.2020 

                                      ___________________________________ 

 
Usnesením č.377/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.378/2020 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení z jejího posledního 

jednání  dne 28.5.2020. 

Schváleno jednohlasně  

  

Usnesením č.379/2020 rada obce schválila přidělení bytu č.1 v č.p.246  

 od  12.6.2020 na dobu dvou let.  

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.380/2020   rada obce schválila zveřejnění  záměru obce pronajmout pozemky 

p.č.1550/7 o výměře 188 m2 a  p.č.1550/8 o výměře 20 m2 , vše v k.ú. Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně   

   

Usnesením č.381/2020  rada obce schválila pronájem pozemků p.č.1550/7 o výměře 188 m2 a 

p.č.1550/8 o výměře 20 m2 vše v k.ú. D.Třebonín u nové bytové zástavby  

 na dobu neurčitou od 15.6.2020 za měsíční poplatek ve výši 300,-Kč. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením  č.382/2020 rada obce schválila výjimku z počtu umístěných dětí v MŠ na dobu 

neurčitou navýšením   ze současného počtu 24 dětí stanovených vyhláškou na 28 dětí. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením  č.383/2020 rada obce souhlasí  s pořízením třech kusů informačních panelů pro 

měření rychlosti vozidel  od firmy  Bártek, rozhlasy s.r.o. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.384/2020 rada obce ukládá místostarostce obce zajistit vydání obecního 

časopisu do 20.7.2020.  

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.385/2020 rada obce schválila zadání opravy výplně 30 balkonů v nové bytové 

výstavbě firmě BAU KONSTRUKT s.r.o., Za Jitonou 250, 381 01 Český Krumlov. 

 Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.386/2020 rada obce schválila podání žádosti na ministerstvo životního prostředí  

o dotaci na pořízení  400 ks kompostérů. 

Schváleno jednohlasně   

 

 

Usnesením č.387/2020 rada obce schválila žádost  ÚAMK-Auto design racing team 

Skuherského 58 České Budějovice o zapůjčení účelových komunikací p.č. 1425, 1167/12, 



1326/4 a  1429 a jejich zvláštním užívání v k.ú. Záluží nad Vltavou,  části naší obce Čertyně, 

lokalita u Těšína a příjezdové komunikace pro soutěžní vozidla p.č.1430/3, 1430/1 a 1432/3   

mezi obcemi Záluží nad Vltavou  a Čertyně na den 18.7.2020  v době od 07.00 hod. do 18.00 

hod. za účelem pořádání  automobilové soutěže Třebonínský rellysprint. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.388/2020 rada obce schválila  rozpočtové opatření č.3 dle přílohy zápisu č.1, 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.389/2020 rada obce  schválila vypsání  výběrového řízení na dodavatele prací 

stavby „Přístavba učebny a pergoly u základní školy Dolní Třebonín“ včetně zadávacích 

podmínek. 

 

Usnesením č.390/2020 rada obce schválila administrátorem výběrového řízení pro výběr 

dodavatele prací stavby „Přístavba učebny a pergoly u základní školy Dolní Třebonín“   firmu 

MINOS C.B., s.r.o., se sídlem U Výstaviště 1485 České Budějovice. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.391/2020 rada obce jmenovala tříčlennou komisi pro vyhodnocení nabídek 

výběrového řízení na dodávku stavebních prací na akci  

“Přístavba učebny a pergoly u ZŠ Dolní Třebonín ve složení:  

Pavel Ševčík           - starosta obce 

Ing. Ivan Jirsa         - stavební technik obce   

Stanislav Kříž         - I.místostarosta obce  

Alena Hanušová     - hlavní účetní obce /náhradník/ 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.392/2020 rada obce schválila oslovení tří firem pro nabídku na dodávku 

stavebních prací na akci „Stavba učebny a pergoly u ZŠ D.Třebonín“ 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 

 

 

V Dolním Třeboníně 11.6.2020 

 

Stanislav Kříž                                                                                   Pavel Ševčík  

1.místostarosta obce                                                                         Starosta obce 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


