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

 

                          Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                           konané dne  24.3.2022            

                          _____________________________________   

 

 

Usnesením č.799/2022 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.800/2022  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jednání 

 rady obce dne 28.2.2022.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.801/2022   rada obce  souhlasí s úplnou uzavírkou  

silnice II/155 v úseku Pr.Svince-Horní Třebonín a s vedením objízdné  trasy 

v souvislosti s výstavbou dálnice D3 v době od 13.5.2022 do 31.5.2022  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.802/2022 rada obce souhlasí s pokácením 11 ks stromu třešní, 

1 ks olše, 1 ks vrby, soukmenu  5 ks hlohu a cca l5 ks malých náletových dřevin 

na pozemcích p.č.213/66  a  p.č.213/65  v k.ú.  Pr.Svince. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.803/2022  rada obce  schválila podpis doplněného návrhu   

Smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti (SO 340) v k.ú. Dolní 

Třebonín č.ŘSD ČR: 02-89/SO340/038/JV/WITT_ZP uzavřené s 

ŘSD ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle prostřednictvím  

firmy INKOS OSTRAVA  a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22 Ostrava za 

jednorázovou finanční  úhradu ve výši 21.424,-Kč 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 Usnesením č.804/2022 rada obce schválila zveřejnění záměru obce vypůjčit      

 pozemky uvedené v příloze žádosti o uzavření smlouvy 

 č.02-89/SVYP/01/22/JV/WITT v souvislosti s připravovanou veřejně 

prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury  „I/39 Třebonín(MÚK D3) – Rájov.  

Schváleno dvěma hlasy, proti pan Kořenský. 

 

Usnesením č.805/2022 rada obce schválila  finanční příspěvek SDH Pr.Svince k 

zajištění konání hasičské soutěže „O pohár obce Dolní Třebonín“ u příležitosti 

75. výročí založení sboru výši 30.000,-Kč.. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 



 

Usnesením č.806/2022 rada obce  schválila žádost   o 

ukončení nájemní smlouvy k bytu č.2 v čp.208 k 31.3.2022 . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.807/2022 rada obce schválila přidělení bytu č.2 v čp.208  

k 1.4.2022.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.808/2022 rada obce schválila zadání prací na rekonstrukci bytu 

správce  bytového domu v Záluží nad Vltavou č.3 panu Václavu Tomalovi.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.809/2022 rada obce schválila pronájem pozemku p.č.1550/50  

o výměře 63 m2 a pozemku p.č.1550/51 o výměře 25 m2 v k.ú. Dolní Třebonín. 

 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.810/2022 rada obce schválila uzavření a podpis Smlouvy o 

bezúplatném převodu kanalizace z potrubí PVC-U, DN 250 mm, SN8 délky 

40,7 m (od septiku po RŠ3)  a potrubí PVC-U DN 200 mm, SN8 délky 37,8 m 

(od RŠ3 po RŠ1) včetně revizních šachet DN 630 mm s prefabrikovanými dny 

na pozemku p.č.1377/2 a 1380/1 v k.ú. D.Třebonín  a vlastnického práva k této 

kanalizaci s převodcem panem Petrem Cibulkou, Přelštice 14, 382 21 Kájov. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.811/2022 vzala rada obce na vědomí zprávu o postupu prací 

na výstavbě Víceúčelové sportovní haly se zázemím, dne 24.3.2022 byly 

zahájeny zemní práce. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.812/2022 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

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

 

Usnesením č.813/2022 vzala rada obce na vědomí stav připravenosti obce 

k ubytování válečných uprchlíků. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

V Dolním Třeboníně dne  24.3.2022 

 

Mgr.Jan Švec                                                                            Pavel Ševčík 

člen rady                                                                                   starosta obce 

 
 

 


