
 

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

                                  Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                                  konané dne 24.9.2020 

                                 ___________________________________ 

 
Usnesením č.452/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně   

 

Usnesením č.453/2020 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení z jejího 

posledního jednání  dne 10.9.2020 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.454/2020  rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy usnesení č.1 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.455/2020 rada obce schválila pronájem části pozemku p.č.1448/1 

v k.ú. Záluží  nad Vltavou  části  Čertyně o výměře 50 m2. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.456/2020 rada obce schválila rozpočtové opatření  č.7 dle přílohy 

zápisu č.2.  

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením  č.457/2020  rada obce zamítla nabídku firmy ARTENDR s.r.o. 

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek k uzavření Příkazní smlouvy pro 

zabezpečení přípravy žádosti o dotaci a přípravy realizace výběrového řízení na 

projekt „ Výstavba tělocvičny pro Základní a Mateřskou školu“. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.458/2020 rada obce souhlasí se zrušením akce „Vítání občánků“  

v budově obecního úřadu. Předání blahopřání a přívěšků bude provedeno 

individuelně v místě bydliště jednotlivých dětí po dohodě s rodiči. 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.459/2020 vzala rada obce na vědomí postup prací na přístavbě 

třídy a technických prostor  ZŠ. 

Schváleno jednohlasně  

 

 

 

 



Usnesením č.460/2020 rada  obce  schválila vypsání  výběrového řízení na 

akci „Provedení udržovacích prací Dolní Svince -Rybník I, II a  III“ . 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.461/2020 rada obce schválila zadání prací pro zabezpečení  

přípravy a realizaci výběrového řízení na projekt „Provedení udržovacích prací 

Dolní Svince -Rybník I, II a  III“  . 

Schváleno jednohlasně  

 

Usnesením č.462/2020 rada obce schválila oslovení  pěti níže uvedených firem 

pro podání nabídek  na akci „Provedení udržovacích prací Dolní Svince -Rybník 

I, II a  III“ : 

-    HYDRO&KOV s.r.o., IČ: 277 20 161, Pražská 1333, 379 01 Třeboň   

-   AUBOCK s.r.o., IČ: 260 89 785, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou          

-   Zvánovec a.s., IČ: 260 26 279, Rudolfovská tř. 597, 370 01 České    

     Budějovice   

-    VHS – Vodohospodářské stavby spol. s r.o., IČ: 144 99 924, Litvínovická   

    1567/4, 370 01 České Budějovice  

-  VKB Stavby s.r.o., IČ: 021 92 012, Buk 51, 383 01 Buk  

Schváleno jednohlasně  

 

 

 

V Dolním Třeboníně  24.9.2020 

 

 

 

 

Stanislav Kříž                                                                                 Pavel Ševčík  

1.místostarosta obce                                                                       Starosta obce 


