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

 

 

 

                           Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                            konané dne 23.9.2021            

                          _____________________________________   

 

 

Usnesením č.674/2021 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.675/2021 rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jednání 

rady obce dne  9.9.2021 a 10.9.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.676/2021 rada obce schválila zveřejnění záměru obce prodat 

pozemek p.č. 1046/7 o výměře 57 m2 v k.ú. Prostřední Svince.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 Usnesením č.677/2021 rada obce schválila uzavření smlouvy s Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 : 02-89 

/SO340/038/JV/WITT (SO 340)  o zřízení věcného břemene pro stavbu I/39 

Třebonín (MÚK  D3) - Rájov  za jednorázovou úhradu ve výši 20.000,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.678/2021 rada obce  souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k  

bytu  č.4 v BD č.p.200  ke dni  30.9.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.679/2021 rada obce souhlasí s ukončením nájmu zahrady 

p.č.950/144  o výměře 169 m2 v k.ú. Dolní Třebonín k 30.9.2021.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.680/2021 rada obce souhlasí se zveřejněním záměru obce  

pronajmout  pozemek-zahradu p.č.950/144 o výměře 169 m2 v k.ú. Dolní 

Třebonín . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.681/2021 rada obce souhlasí s výměnou bytu  č.2  v ŘD  č.p. 240    

za  byt  č.4   v BD č.p.200  s účinností od  1.10.2021 a s převedením nájemní 

smlouvy. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



 

 

 

Usnesením č.682/2021 rada obce schválila přidělení bytu č.2 v ŘD  čp.240   

k 15.10.2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.683/2021 rada obce schválila ukončení pronájmu pozemků  

p.č.950/305 a 950/306 v k.ú. Dolní Třebonín  k 30.9.2021 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.684/2021 rada obce schválila zveřejnění záměru obce  

pronajmout  pozemky p.č.950/305 a 950/306 v k.ú.  D. Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.685/2021 rada obce zamítla žádost o převedení nájemní smlouvy 

k bytu č.2 v č.p.208 . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.686/2021  rada obce schválila zadání  vypracování projektové 

dokumentace k územnímu rozhodnutí a  pro stavební povolení na akci 

„Vodovod Záluží - Štěkře a Záluží – Čertyně“  za cenu 120.000,-Kč + DPH 

a zadání projektových prací ve stejném rozsahu na akci „ Vodovodní přípojky 

Štěkře a vodovodní přípojky Čertyně“ za cenu 40.000,-Kč + DPH  firmě 

Ing.Jana Máchová, Vodohospodářská projekce , Dříteň 276, 373 51 Dříteň. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.687/2021 rada obce  schválila  výjimku  z počtu žáků v základní 

škole Dolní Třebonín pro školní rok 2021/2022 a souhlasí se stanovením limitu 

na počet 38 žáků. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 

 

Dolní Třebonín  23.9.2021 

 

 

Jana Machová                                                                           Pavel Ševčík    

II.místostarosta                                                                         starosta obce 

 

 


