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

 

                         Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                           konané dne 9.7.2020 

                          ___________________________________ 

 
 

 

 

Usnesením č.402/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.403/2020 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení z jejího 

posledního jednání  dne 25.6.2020. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.404/2020  rada obce souhlasí  s přeřazením žádosti o poskytnutí 

dotace   na základě IV. výzvy programu ministerstva zemědělství č.129 290  

„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ do 

navazujícího programu č.129390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích 

a malých vodních nádržích – 2.Etapa“.  

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.405/2020 rada obce schválila finanční dar pro Jana Rathauze a 

Zdeňka Rathauze bytem Horní Svince č.2. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.406/2020  rada obce revokovala své usnesení ze dne 11.6.2020   

č.383/2020, kterým ruší  zakázku pro instalaci radarů k měření rychlosti 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.407/2020 rada obce schválila zadání prací na koupi a instalaci 

třech kusů radarů typu   GR33 CL pro měření rychlosti v obci D.Třebonín a 

Pr.Svince firmě SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320 Vodňany dle 

přílohy č.1.  

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.408/2020  vzala rada obce  na vědomí informaci místostarostky 

obce Jany Machové o stavu příprav  a připravovaném programu na akci 

„Rozloučení s létem“ dne 5.9.2020.  

Schváleno jednohlasně   

 



Usnesením č.409/2020  rada obce schválila návrh  na uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním 

distribučního zařízení firmy E.ON Distribuce  a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 

2151/6  České Budějovice  včetně souhlasu s realizací stavby na pozemku  

p.č.291/7 v k.ú. Záluží nad Vltavou  s názvem  „Záluží nad Vltavou K/306/9 – 

NN“.  Rada nesouhlasí s jednorázovou úhradou ve výši 1.000,-Kč a požaduje ji 

ve výši 5.000,-Kč bez DPH. 

Schváleno jednohlasně 

 

Usnesením č.410/2020 rada obce souhlasí s termínem společného projednání 

návrhu nového územního plánu dne 10.8.2020 od 09.00 hod. v zasedací 

místnosti obecního úřadu.  

Schváleno jednohlasně 

 

Usnesením č.411/2020  rada obce ruší své usnesení č.399/2020 ze dne  

25.6.2020. 

Schváleno jednohlasně 

 

Dolní Třebonín dne 9.7.2020 

 

 

 

 

Stanislav Kříž                                                                   Pavel Ševčík  

1.místostarosta obce                                                         Starosta obce 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


