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

 

 

                         Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                       konané dne 10.6.2021.            

                          _____________________________________   

 

 

 

Usnesením č.615/2021 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.616/2021  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jejího 

posledního jednání dne  27.5.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.617/2021 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout  

část pozemku  p.č.KN 373/5 o výměře 183 m2, část pozemku p.č. KN 423/4 o 

výměře 129 m2 obojí  v k.ú. Záluží nad Vltavou a  část pozemku  p.č. KN 655/4 

o výměře 259 m2 v k.ú. Mojné. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.618/2021 rada obce schválila   pronájem pozemku p.č.950/223 o 

výměře 170 m2 v k.ú. Dolní Třebonín za měsíční poplatek ve výši 300,-Kč  na 

dobu neurčitou s platností  od 11.6.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.619/2021  rada obce  schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.620/2021 rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit 

uzavření a podpis smlouvy pro poskytnutí   úvěru ve výši 32.000.000,-Kč na 

stavbu Víceúčelové sportovní haly  s Komerční bankou , a.s. se sídlem  

Praha 1, Staré Město, Na příkopě 969/33. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.621/2021 rada obce zastavuje  vymáhání dluhu ve výši 3.961,50,-

Kč . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 



Usnesením č.622/2021 rada obce schválila zadání prací  rekonstrukce bytu č.1 

v BD č.3 Záluží nad Vltavou .  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.623/2021 rada obce schválila  uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č.: CB-001030065898/002-SECB  s EG.D, 

a.s. se sídlem Lidická 1873/36 , Černá Pole, 602 00 Brno za jednorázovou 

úhradu ve výši 2.000,-Kč  na pozemku p.č.26/4 v k.ú. Záluží nad Vltavou pro 

stavbu s názvem „Záluží nad Vltavou K/62/9-NN“ 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.624/2021 rada obce schválila hospodářský výsledek ZŠ a MŠ 

Dolní Třebonín za rok 2020 jako přebytkový ve výši 108.479,46 Kč a jeho 

rozdělení:  

- do fondu odměn 21.695,89 

- do rezervního fondu 86.783,57 

 p.Švec se zdržel hlasování, schváleno třemi hlasy 

 

Usnesením č.625/2021 rada obce schválila účetní závěrku hospodaření ZŠ a MŠ 

Dolní Třebonín za rok 2020.   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.626/2021 rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit 

závěrečný účet hospodaření obce za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s 

celoročním hospodařením bez výhrad a účetní závěrku za rok 2020. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.627/2020 rada obce vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkumu 

hospodaření obce za rok 2020 .  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.628/2021 rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce o 

průběhu výstavby chodníku v obci. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Dolní Třeboní 10.6.2021 

 

Jana Machová                                                                   Pavel Ševčík 

     II.místostaroska                                                               starosta obce 

 

 


