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                                     Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                                     konané dne 10.12.2020. 

                                     _______________________________________       

 

 

Usnesením č.501/2020 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.502/2020  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jejího posledního 

jednání dne 26.11.2020. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.503/2020  rada obce schválila  přerušení provozu MŠ a ŠD  ve školním roce 

2020/2021 : 

23.12.2020  -  3.12.2021  Vánoční prázdniny            - přerušení provozu  ŠD 

29.01.2021                        Pololetní prázdniny          -  přerušení provozu  ŠD        

15. -  21.2.2021                 Jarní prázdniny                -  přerušení  provozu  ŠD             

1.4.2021                             Velikonoční prázdniny    -   přerušení provozu  ŠD        

1.7. – 31.8.2021                 Hlavní prázdniny              -  přerušení provozu  ŠD            

12.7.-20.8.20                      Hlavní prázdniny MŠ       -  přerušení provozu  MŠ            

23.12.2020 – 3.1.2020       Vánoční prázdniny            -  přerušení provozu  MŠ            

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.504/2020  rada obce schválila  řediteli ZŠ a MŠ za druhé pololetí roku 2020 

finanční odměnu. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.505/2020 rada obce schválila uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech s  Jihočeským vodárenským svazem  

se sídlem S. K. Neumanna  19 České Budějovice, IČ 490 21 117. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.506/2020 rada obce schválila změnový list č.10  a  č.11 na akci„Přístavba třídy a 

krytého přístřešku ZŠ D.Třebonín“. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.507/2020 rada obce schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.8.2020 na 

akci „ Přístavba třídy a krytého přístřešku k ZŠ D.Třebonín“  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.508/2020  rada obce schválila návrh vodného a stočného pro    období  od  1.1.  

až  31.12.2021 dle  přílohy  usnesení.  Cena vodného a stočného se nemění. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.509/2020 rada obce   schválila uzavření Příkazní smlouvy s firmou ODPADY 

JIH, spol. s.r.o. B. Němcové 12/2 370 01 České Budějovice pro řízení projektu " Dolní 

Třebonín- kompostéry a kontejnery na textil“ . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



 

Usnesením č.510/2020 rada obce   schválila uzavření Příkazní smlouvy s firmou ODPADY 

JIH, spol. s.r.o. B. Němcové 12/2 370 01 České Budějovice    k výkonu  zadavatelské činnosti  

„Dolní Třebonín – kompostéry, kontejnery na textil“. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.511/2020 rada obce  bere na vědomí Registraci akce "Dolní Třebonín – 

kompostéry, kontejnery na textil“ a Rozhodnutí o poskytnutí dotace  ve výši 2.017.917,- Kč  

od poskytovatele Ministerstva životního prostředí. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.512/2020 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních smluv nájemníků 

BD  a ŘD Dolní Třebonín a BD č.3 v Záluží nad Vltavou dle 

přílohy usnesení. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.513/2020 rada obce schválila finanční příspěvek na činnost organizace Charita 

Kaplice, Náměstí č.42, 38241 Kaplice  ve výši 5.000,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.514/2020 rada obce schválila zadání prací na opravě střechy domu č.13 v Pr. 

Svinci firmě  „Klempířské, pokrývačské   a tesařské práce Radek Plachý“  Bukovec 30, 370 

07  České Budějovice a ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o dílo. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Dolní Třebonín dne 10.12.2020 

   

   Stanislav Kříž                                                                                    Pavel Ševčík 

  I.místostarosta obce                                                                             starosta obce    


