
            Upraveno dle Zák.č.106  svobodném přístupu k informacím 

        

                    Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                            konané dne 18.2.2021 

                            _______________________________________       

 

 

Usnesením č.527/2021 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.528/2021  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jejího 

posledního jednání dne  21.1.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 Usnesením č.529/2021 rada obce schválila prodloužení  platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.530/2021 rada obce souhlasí s poražením 10 ks bříz  

a 4 ks modřínů na pozemku p.č.167/4 v k.ú. Prostřední Svince. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.531/2021 rada obce souhlasí s poražením 1 ks javoru 

na pozemku st.č.13 v k.ú. Prostřední Svince.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.532/2021 rada obce schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene  č. CB-00130062999/002-ASE  s firmou EG.D. 

a.s.se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno za účelem umístění 

distribuční soustavy –kabelového pilíře  a kabelového vedení NN do pozemků 

ve vlastnictví obce parc.č.1380/1,2253/3, 2260/1 vše v  k.ú. D. Třebonín za 

jednorázovou úplatu ve výši 8.000,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.533/2021 rada obce schválila vypsání výběrového řízení  na 

dodavatele prací „Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín“ 

včetně zadávacích podmínek. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.534/2021 rada obce schválila zadání administrace výběrového 

řízení na dodavatele stavby „Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní 

Třebonín“ firmě MINOS CB s.r.o. U Výstaviště  1485 České Budějovice. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



 

Usnesením č.535/2021 rada obce schválila oslovení níže uvedených firem pro 

zaslání  nabídek do výběrovém  řízení na zhotovení  stavby „Chodník podél 

silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín“: 

 

EUROVIA CS, a.s.          STRABAG, a.s.            SWIETELSKY stavební, s.r.o. 

Planá 72                           Vrbenská 1821/31         Kájov 168 

Č.Budějovice                  České Budějovice          382 21 Kájov 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.536/2021 rada obce jmenovala  komisi pro vyhodnocení  nabídek 

na zhotovení prací „Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní  Třebonín“ 

ve složení: 

Pavel Ševčík                          - starosta obce 

František  Kořenský             - člen rady obce 

Ing. Ivan Jirsa                        - stavební technik 

Alena Hanušová                    - hlavní účetní obce - náhradnice 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.537/2021 rada obce schválila nákup respirátorů typu FFP 2 a jejich  

bezplatné rozdělení  po 5 ks mezi všechny občany Dolního Třebonína starších  

65 let.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.538/2021 rada obce schválila zadání prací  na likvidaci starého 

oplocení areálu školy, vybudování nového oplocení, terénní úpravy venkovních 

prostor  školy  firmě BioWay s.r.o.,  Na Zlaté stoce  551/14, 370 05 

České Budějovice . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.539/2021 rada obce schválila zadání prací  pro zhotovení chodníku 

podél plotu školy  k potoku  firmě  Bio Way s.r.o. , Na Zlaté stoce  551/14, 

370 05 České Budějovice. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.540 rada obce schválila zadání prací pro zhotovení 

sádrokartonových konstrukcí  v klubovně SDH Pr.Svince č.p.13 firmě 

Sádrokartonové konstrukce  BWstav Weber Richard, Římov.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.541/2021  rada obce schválila záměr obce prodat pozemek 

p.č.950/106 o výměře 327 m2 v k.ú.  Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 



 

Usnesením č.542/2021 rada obce  schválila podání  žádosti k Jihočeskému 

krajskému úřadu pro získání  dotace z jeho investičního fondu   na stavbu 

Víceúčelové sportovní haly Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením  č.543/2021  rada obce  schválila rozpočtové opatření č.1 dle přílohy 

zápisu č.2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.544/2021 rada obce vzala na vědomí zprávu I.místostarosty obce o 

postupu prací na rekonstrukci klubovny SDH Pr. Svince č.p.13. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením  č.545/2021 rada obce schválila podání žádosti o dotaci  na stavbu 

chodníku „Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín“. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením  č.546/2021 rada obce schválila zadání zpracování žádosti o dotaci 

na akci  „Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín“ včetně jejího 

podání firmě RPA Dotace, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno 

střed. 

Rada ukládá starostovi obce Příkazní smlouvu č.SML-Z –M-21-125 podepsat. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 

  

 

 

 

 

Dolní Třebonín dne 18.2.2021 

   

    Stanislav Kříž                                                                                    Pavel Ševčík 

    I.místostarosta obce                                                                             starosta obce 

 

 

 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


