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                           Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                        konané dne  16.12.2021            

                          _____________________________________   

 

 

Usnesením č.737/2021 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.738/2021  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jednání 

 rady obce dne 2.12.2021.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.739/2021 rada obce schválila  návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní 

Třebonín na  rok 2022 a dále rozpočtový výhled ZŠ a MŠ na roky 2023 až 2024 

dle přílohy usnesení č.1 a č.2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.740/2021 rada obce souhlasí s návrhem rozpočtu obce pro rok 

2022  dle přílohy č.4 a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.741/2021 rada obce  souhlasí s návrhem střednědobého výhledu 

hospodaření obce na roky 2023-2024  dle přílohy č.5 a doporučuje jej  

zastupitelstvu ke schválení. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.742/2021 rada obce schválila  návrh cen vodného a stočného na 

období od 1.1. až do 31.12.2021 dle přílohy usnesení č.6.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.743/2021 rada souhlasí se zachováním doplatku pro občany  

pro úhradu stočného  v celkové  výši 74,25 tis.Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.744/2021  na základě   doporučení    hodnotící  komise  nabídek 

dodavatele stavby „Víceúčelová sportovní hala se zázemím“  rada obce rozhodla 

v souladu s podmínkami stanovenými zákonem 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a informacemi uvedenými ve Výzvě k podání předběžných 

nabídek nezadávat veřejnou zakázku na základě předběžných nabídek, ale 



pokračovat v zadávacím řízení a s účastníky, kteří podali předběžné nabídky 

zahájit jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.745/2021 rada obce schválila rozpočtové opatření č.7 

dle přílohy usnesení č.7. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.746/2021 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 

část pozemku p.č.2200/2  o výměře cca 5m2 v k.ú. Dolní Třebonín . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.747/2021 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout 

část pozemku p.č.1046/1 v k.ú. Pr.Svince o výměře cca 3 m2 . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.748/2021 rada obce navrhuje zastupitelstvu obce udělit  

starostovi obce finanční odměnu .  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.749/2021  rada obce stanovuje řediteli ZŠ a MŠ Dolní Třebonín 

finanční odměnu za druhé pololetí školního roku  2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.750/2021 rada obce schvaluje uzavření obecního úřadu pro 

veřejnost ve dnech 23.12.   a  27.12. až 31.12.2021 . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolním Třeboníně dne  16.12.2021 

 

Stanislav Kříž                                                                           Pavel Ševčík 

     I.místostarosta                                                                           starosta obce 

 
 


