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

 

                          Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                            konané dne 4.3.2021. 

                            _______________________________________       

 

 

Usnesením č.547/2021 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.548/2021  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jejího 

posledního jednání dne  18.2.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.549/2021 rada obce schválila prodloužení  platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1.  Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením  č.550/2021 rada obce schválila ukončení nájmu k bytu  č.4 

v č.p.233   

 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.551/2021 rada obce schválila přidělení  bytu č.4 v BD č.p.233. 

5.3.2021 na dobu určitou dvou let. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.552/2021 rada obce schválila uzavření a podpis smlouvy  o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.CB-001030064645/002-VSEK  s  

Eg.d . se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno na akci „ Dolní Třebonín 

K/2042/1 – NN“  za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,-KČ bez DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.553/2021 rada obce schválila  zadávací dokumentaci pro 

zpracování  nabídky  k zadání veřejné zakázky „Dolní Třebonín kompostéry, 

kontejnery na textil“. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.554/2021 rada obce  stanovila komisi  pro vyhodnocení nabídek 

na akci  „Dolní Třebonín kompostéry, kontejnery na textil“ : 

Pavel Ševčík                          - starosta obce 

František  Kořenský             - člen rady obce 

Stanislav Kříž                        - I.místostarosta obce 

Alena Hanušová                    - hlavní účetní obce - náhradnice 



Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.555/2021  rada obce schválila zadání  zakázky pro částečnou 

rekonstrukci bytu č.4. v BD  č.3 Záluží  nad Vltavou panu Davidu Bártovi 

bytem Duchcovská č.1069/23 Teplice . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.556/2021 rada obce  souhlasí s  pokácením 1 ks  javoru  na 

pozemku p.č. 1306/2 v k.ú. D.Třebonín.    

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 

Usnesením č.557/2021 rada obce souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.CB-001040019805/001-VSEK  s  

Eg.d .se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno za jednorázovou úhradu  

v výši 3.000,-Kč bez DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.558/2021 rada obce souhlasí s pokácením  193 ks stromů, převážně 

olší a jív uvedených v příloze č.2 usnesení a s odstraněním náletu a křovin 

o celkové ploše cca  1200 m2 vše v k.ú. Dolní Svince na pozemcích  p.č.156/1, 

156/2, 156/3, 156/4, 156/9, 156/10, 156/15  156/24. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.559/2021 rada obce stanovila prodejní cenu pro občany za  1 m3 

vytěženého dřeva  olše a jívy ve výši 380,-Kč včetně DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.560/2021 rada obce stanovila prodejní cenu pro občany za 

vyřazené plotové díly  z oplocení školy ve výši 200,-Kč/ks včetně DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 

 

 

 

Dolní Třebonín dne 4.3.2021 

   

    Stanislav Kříž                                                                               Pavel Ševčík 

    I.místostarosta obce                                                                      starosta obce 


