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

 

                        Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 

                                         konané dne 19.5.2022            

                          _____________________________________   

 

Usnesením č.839/2022 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.840/2022  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z jednání 

rady obce dne 5.5.2022.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.841/2022 rada obce schválila prodloužení platnosti  

nájemních smluv dle přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.842/2022 rada obce schválila změnové listy č.1 až č.6  stavby 

Víceúčelové sportovní stavby.Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.843/2022 rada obce schválila dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na 

dodávku prací  stavby  „Víceúčelová sportovní hala se zázemím Dolní 

Třebonín“. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.844/2022 rada obce schválila v rámci udržovacích prací na 

rybnících I,II a III D.Svince  stavbu kamenných schodišť do lovišť místo 

dřevěných. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.845/2022 rada obce  schválila dodatek č.1 ke smlouvě na dodávku 

prací „Udržovací práce  rybník I,II,III Dolní Svince“ . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.846/2022 rada obce  souhlasí s návrhem Závěrečného účtu 

hospodaření obce Dolní Třebonín za rok 2021, který skončil s přebytkem ve 

výši 1.043.842,90,-Kč a  doporučuje  jej zastupitelstvu obce  schválit.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.847/2022 rada obce schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2021. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

 



Usnesením č.848/2022 rada obce  schválila  rozdělení zlepšeného 

hospodářského výsledku ZŠ a MŠ D.Třebonín v roce 2021ve výši 16 443,14 Kč 

tak, že do fondu odměn bude převedeno 3 288,63 ,-Kč a do rezervního fondu  

13 154,51,-Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.849/2022 rada obce  schválila uzavření smlouvy o dílo pro 

zpracování  změny územního plánu  obce č.6 s firmou Projektový ateliér AD 

s.r.o. se sídlem Husova 4, 370 01 České Budějovice.. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.850/2022  rada obce schválila uzavření smlouvy s atelierem LT 

spol. s.r.o., Pekárenská 549, 370 04 České Budějovice s předmětem díla – 

autorský dozor na stavbě Víceúčelové sportovní  haly, zpracování veškeré 

projektové dokumentace týkající se  stavebních úprav stavby  a řešení interiéru.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

 

Usnesením č.851/2022  rada obce souhlasí s přijetím dotace odJihočeského 

krajského úřadu na realizaci projektu „Vodovod ProstředníSvince-Horní 

Svince“ ve výši maximálně 2 000 000,- Kč. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.852/2022  rada  obce schválila úhradu faktury ve výši 118.620,-Kč 

firmě GEO PROJEKT  A.Čejka, M.Chlajna 4/1293 za provedení zaměření 

plánované trasy vodovodu Záluží, Štěkře, Čertyně. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.853/2022 rada obce schválila konání Besedy s důchodci  dne 

16.6.2022 od 17.00 hod. v pohostinství  Mojné. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.854 /2022 rada obce schválila konání  Dětského dne  25.6.2022. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.855/2022  rada obce bere na vědomí zprávu o postupu prací při 

výstavbě Víceúčelové sportovní haly se zázemím  a udržovacích pracích rybníků 

I,II a III  Dolní Svince. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

V Dolním Třeboníně  dne  19.5.2022 

Stanislav Kříž                                                            Pavel Ševčík 

místostarosta                                                            starosta obce 
 


