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

                                Usnesení z jednání rady obce Dolní Třeboní 

                                             konané  dne 26.11.2020 

                                 ___________________________________ 

 
Usnesením č.488/2020  rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Usnesením č.489/2020 rada obce schválila zprávu o  plnění usnesení z jejího 

posledního jednání  dne  29.10.2020 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

  

Usnesením č.490/2020 rada obce schválila uzavření Dohody mezi obcí Dolní 

Třebonín a  obcí Mojné  o zajištění provozu veřejného pohřebiště v Černici a  

ukládá starostovi obce  smlouvu podepsat. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Usnesením č.491/2020 rada obce  schválila prodloužení  platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Usnesením  č.492/2020  rada obce schválila  přidělení  bytu č.1 v ŘD čp.237. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Usnesením  č.493/2020 rada obce schválila vícepráce a méně práce dle 

změnových listů č.6 až č.9 na přístavbě třídy  ZŠ D.Třebonín. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Usnesením č.494/2020 rada obce schválila rozpočtové opatření  č.8 dle přílohy 

usnesení  č.2 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Usnesením  č.495/2020 rada obce souhlasí s podáním žádosti poskytovateli 

dotace na přístavbu třídy u ZŠ  D.Třebonín  o prodloužení  termínu dokončení 

stavby. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Usnesením  č.496/2020  rada obce  schválila pronajmout pozemky 

p.č.1550/60,1559/61 a 1550/64 v k.ú. D.Třebonín   za cenu 300,-K/měs. na dobu 

neurčitou od 1.12.2020. 



Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

 Usnesením č.497/20 rada obce schválila pronajmout pozemky parc.č.950/336 a 

950/337  v k.ú. D.Třebonín za cenu 300,-Kč/měs. na dobu neurčitou od 

1.12.2020. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Usnesením č.498/2020 rada obce schválila  finanční odměnu  pro starostu obce  

ve výši 20.000,- Kč hrubého. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Usnesením č.499/2020 rada obce  schválila zadání prací na rekonstrukci bytu č.3 

v bytovém domě čp.3 v Záluží nad Vltavou. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Usnesením č.500/2020  rada obce  schválila uzavření obecního úřadu pro  

veřejnost o vánočních svátcích ve dne ch 23. 12.  a  28.  až   31.12.2020. 

Schváleno jednohlasně  všemi přítomnými 

 

Dolní Třeboní dne  26.11.2020 

 

 

 

 

Stanislav Kříž                                                                   Pavel Ševčík 

I.místostarosta obce                                                         starosta obce 

 


