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

    

                               Usnesení z jednání rady obce 

                          Dolní Třebonín konané dne 20.10.2022 

 

 

Usnesením č.1/2022 rada obce schválila program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.2/2022 rada obce schválila zřízení sportovní a kulturní 

komise . Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.3/2022 rada obce jmenovala do funkce předsedy kulturní a 

sportovní komise paní Mgr.Ivetu Kahovcou. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.4/2022 rada obce jmenovala členy kulturní a sportovní komise:     

p.Hanu Čečelovskou  

p.Janu Machovou 

p.Jiřinu Palečkovou 

p.Mgr.Jana Švece 

p.Antonína Švece 

p.Marii Kolářovou 

p.Petra Šemra 

p.Zdeňku Bouškovou 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.4/2022 rada obce  schválila  uzavření smlouvy o věcném břemeni 

č.: CB-14330046642/001-DVK s firmou EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černé 

Pole, 602 00 Brno za jednorázovou  úhradu ve výši 4.000,-Kč bez DPH. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.5/2022 rada obce schválila uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene  č.CB-001030077921/005-SECB s žadatelem EG.D, 

a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno  – za účelem  realizace stavby 

s názvem „Dolní Třebonín K/1402/35 – NN za jednorázovou úhradu ve 

výši 13.800,-Kč bez DPH. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.6/2022 rada obce  schválila  uzavření smlouvy o smlouvě  budoucí  

o zřízení věcného břemene  č.CB-001030077178/002-ASE a.s., s žadatelem  

EG.D. a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno  za účelem realizace 

stavby „Čertyně K /1262/5-NN“ za jednorázovou úhradu ve výši 7.300,-Kč 

bez DPH. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 



Usnesením č.7/2033 rada obce  schválila žádost o souhlas s poražením jednoho 

kusu stromu jasanu o obvodu kmene ve výšce 130 cm 290 cm rostoucího na 

pozemku p.č. 831/2 v k.ú. Pr.Svince a dále souhlasí s poražením jednoho 

stromu smrku o obvodu kmene ve výšce 130 cm 180 cm rostoucím na pozemku 

p.č.33/2 v k.ú. Záluží nad Vltavou. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.8/2022 rada obce  schválila žádost   o ukončení nájmu k bytu č. 1 

v č.p.217 k 31.10.2022. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.9/2022 rada obce schválila přidělení bytu č.1 v ŘD č.p.217 

 od 1.11.2022. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.10/2022 rada  obce schválila rozpočtové opatření č.8 dle 

přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.11/2022 rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku pro 

rodiny s dětmi do věku 3 let a finančního příspěvku pro poživatele starobního a 

invalidního důchodu z programu Jčk „ My v tom Jihočechy  nenecháme“  dle 

přílohy zápisu č.2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.12/2022 rada obce schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

„Vodovod Horní Svince-Dolní Svince část II.-Prostřední Svince-Dolní Svince“. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

  

Přítomno pět členů rady. 

 

 

Dolní Třebonín 20.10.2022 

 

Stanislav Kříž                                                                          Pavel Ševčík 

místostarosta obce                                                                   starosta obce 

 

 


