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                        Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                         konané dne  10.2.2022            

                          _____________________________________   

 

 

Usnesením č.772/2022 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.773/2022  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jednání 

 rady obce dne 27.1. a 31.1.2022.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.774/2022 rada obce schválila návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti  č.ŘSD ČR: 02 89/2O340/038/JV/WITT_ZP 

(SO 340) v k.ú. D.Třebonín   za jednorázovou úhradu ve výši 21.424,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.775/2022 rada obce schválila uzavření smlouvy o pronájmu    části 

pozemku  č. KN st.167  v k.ú. D.Třebonín dle zákresu  ve snímku z pozemkové 

mapy  o výměře 2 m2  za roční pronájem ve výši 2.000,-Kč s firmou  Zásilkovna  

s.r.o. , Lihovarská 1060/12, Libeň,  150 00 Praha 9 za účelem umístění   

Z-BOXU. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.776/2022 rada obce  schválila  uzavření smlouvy o dílo za účelem 

zhotovení pasportu místních komunikaci s firmou PasProRea  s.r.o., 

Holkov 32, Velešín . Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.777/2022 rada obce schválila  uzavření smlouvy o dílo na 

vyhotovení  pasportu  a  projektu svislého dopravního značení  pro obec 

Dolní Třebonín s firmou PasProRea  s.r.o., Holkov 32, Velešín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.778/2022 rada obce souhlasí s úplnou uzavírkou sil.III/15534 

v úseku Prostřední Svince –Dolní Svince v termínu od 15.3.2022 – 30.4.2022 a 

s objízdnou trasou z obce Prostřední Svince po sil.II/155 do obce Horní 

Třebonín, dále po sil.III/15535 do obce Dolní Třebonín a dále po místní 

komunikaci do obce Dolní Svince. Podmínkou souhlasu je umožnění průjezdu 

vozidel , která budou souběžně provádět rekonstrukci třech malých vodních 

nádrží vedle stavby dálničního podjezdu.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



 

 

Usnesením č.779/2022 rada obce souhlasí s prodloužením platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.780/2022 rada obce schválila zadat výkon  inženýrské činnosti –

stavební dozor,  pro stavbu Víceúčelové sportovní haly Dolní Třebonín 

Ing.Ivanu Jirsovi,  Lipová 1557/3, 370 05 České Budějovice  a ukládá starostovi  

obce podepsat  smlouvu o provedení prací. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 V Dolním Třeboníně dne  10.2.2022 

 

Jana Machová                                                                         Pavel Ševčík 

    I.místostarosta                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 
 


