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

 

                                    Usnesení z jednání rady obce 

                            Dolní Třebonín konané dne 14.12.2022 

 

 

Usnesením č.46/2022 rada obce schválila program jednání. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.47/2022 rada obce schválila zprávu o kontrole plnění usnesení 

z jednání rady obce dne 30.11.2022 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.48/2022 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.1. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

                      

Usnesením č.49/2022 rada obce schválila výši stočného pro rok 2023 

ve  výši 29,63,-Kč/m3 včetně DPH  s  doplatkem obce 342.300,-Kč 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.50/2022 rada obce schválila  výši plateb za vodné pro rok 2023 ve  

výši 44,61,-Kč/m3 včetně DPH.. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.51/2022 rada obce schválila uzavření obecního úřadu v době 

od 22.12.2022  do  30.12.2022. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.52/2022 rada obce schválila podání žádosti ke krajskému  

investičnímu fondu o dotaci ve výši 15 mil.Kč na dostavbu Víceúčelové 

sportovní haly Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.53/2022  rada obce schválila zveřejnění záměru obce 

pronajmout provozovnu kadeřnictví v budově obecního úřadu od 1.1.2023.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.54/2022 rada obce stanovila řediteli ZŠ a MŠ Dolní Třebonín 

Mgr.Janu Švecovi finanční odměnu za 2.pololetí školního roku 2022. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 



 

Usnesením č.55/2022 rada obce schválila  uzavření smlouvy o dílo  

pro výkon činnosti koordinátora při práci na staveništi ve fázi 

realizace stavby „Víceúčelová sportovní hala v Dolním Třeboníně“   od  

1.1.2023 na dobu 6 měsíců s firmou X Terra Group s.r.o., L.B.Schneidera 569/3 

České Budějovice. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.56/2022 rada obce schválila uzavření a podpis  smlouvy 

 č.02-89/SO340/056/JV/WITT o zřízení věcného břemene ve prospěch 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-

Nusle spočívajícího v právu využití části služební nemovitosti p.č.2312/65  

v k.ú. Dolní Třebonín za účelem umístění a realizace stavebního objektu 

SO 340-přeložka vodovodu v km 0,940 . Služebnost se zřizuje bezúplatně. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.57/2022 rada obce souhlasí s přijetím překlenovacího úvěru 

ve výši 40.000.000,-Kč na dostavbu Víceúčelové sportovní haly a doporučuje 

jeho vzetí také zastupitelstvu ke schválení. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.58/2022 rada obce schválila rozpočtové opatření č.9 dle 

přílohy zápisu č.2. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 

  

Přítomno: 4  členové rady  

 

Dolní Třebonín 14.12.2022 

 

 

Stanislav Kříž                                                                          Pavel Ševčík 

místostarosta obce                                                                   Starosta obce 

 

 


