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

 

                                  Usnesení z jednání rady obce  

                              Dolní Třebonín  konané dne  7.6.2022            

                          _____________________________________   

 

 

Usnesením č.856/2022 rada obce schválila navržený program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.857/2022 rada obce schválila zprávu o kontrole plnění usnesení 

z jednání rady obce dne 19.5.2022  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.858/2022 rada obce schválila konání XVII. veřejného zasedání  

dne 9.6.2022 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ a návrh programu jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.859/2022 rada obce  schválila zveřejnění záměru obce prodat 

pozemek p.č.1244/26 o výměře 1982 m2 v k.ú. Záluží nad Vltavou,  lokalita  

Pozděraz. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.860/2022 rada obce  schválila uzavření  smlouvy o dílo 

č.SR/015/22 s firmou SOVT-RADIO spol.  s.r.o.  Budějovická 1320, 38901 

Vodňany jejímž předmětem je „Vybudování varovného  a informačního systému 

v obci Dolní Třebonín a jeho místních částech“ za celkovou cenu ve výši 

561.116,93 Kč včetně DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.861/2022 rada obce schválila návrh na uzavření smlouvy č.02-

89/SO340/047/JV/WITT (SO340) na zřízení věcného břemene – služebnosti, 

s firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., se sídlem na Pankráci 546/56, 140 

00 Praha  4 – Nusle spočívající v právu využití části služebné nemovitosti za 

účelem umístění, povolení a realizaci stavebního objektu SO 340-přeložka 

vodovodu v km 0,940 (SO 34O). Zřízení věcného břemene je bezúplatné. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.862/2022 rada obce schválila uzavření    smlouvy o zřízení 

věcného  břemene č. CB-014330070606/001-DVK s firmou EG.D, a.s. se 

sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno pro zřízení a vymezení 

věcného břemene za účelem provozování  stavby „Záluží nad Vltavou K/62/9-



NN“  a umístění distribuční  soustavy – 26/4 – kabelové vedení NN,uzemnění, 

kabelová spojka“. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 

2 000,-Kč. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.863/2022 rada obce schválila přijetí dotace a podpis   smlouvy o 

jejím poskytnutí  Jihočeským krajským úřadem  ve výši   266.000,-Kč na 

realizaci akce „Vybudování varovného a informačního  systému v obci Dolní 

Třebonín a jeho místních částech“.Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.864/2022 rada obce schválila a žádost pana Václava Tomaly o 

navýšení ceny prací v rámci akce „Rekonstrukce bytu správce  v BD Záluží nad 

Vltavou“ . 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.865/2022 rada obce souhlasí se zněním zadávací dokumentace 

k realizaci zakázky  „Vodovod Horní Svince-Dolní Svince část I.-Prostřední 

Svince-Horní Svince a doplnění veřejné kanalizace a vodovodu Dolní Třebonín“ 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.866/2022 rada obce schválila zaslání výzvy k podání nabídek na 

dodání prací „Vodovod Horní Svince-Dolní Svince část I.-Prostřední Svince-

Horní Svince a doplnění veřejné kanalizace a vodovodu Dolní Třebonín“ 

firmám PRVOK  s.r.o.,  Kájovská 11 382 11 Kájov, HYDRO-KOV s.r.o., 

Pražská 1333 379 01 Třeboň,VHS – Vodohospodářské stavby, spol.  s.r.o., 

Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením 867/2022 rada obce jmenovala  členy hodnotící komise pro 

vyhodnocení nabídek na dodání prací Vodovod Horní Svince-Dolní Svince část 

I.-Prostřední Svince-Horní Svince a doplnění veřejné kanalizace a vodovodu 

Dolní Třebonín“ Ing.Ivana Jirsu, Stanislava Kříže a Pavla Ševčíka. Náhradníky 

jmenovala Františka Kořenského,  Mgr.Jana Švece a Alenu Hanušovou. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 

   

Dolní Třebonín dne 7.6.2022 

 

 Stanislav Kříž                                                               Pavel Ševčík 

I.místostarosta obce                                                        Starosta obce 

 

 


