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

 

                        Usnesení z I. veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Dolní Třebonín konaného dne 21.12.2022 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

____________________________________________ 

 

 

Usnesením č.21/2022 zastupitelstvo  obce schválilo program jednání. 

 

Usnesením č.22/2022 zastupitelstvo obce schválilo kontrolu plnění 

usnesení přijatých na ustavujícím zasedání dne 14.10.2022 

 

Usnesením č.23/2022 zastupitelstvo obce schválilo zprávu o činnosti 

rady  obce za období od 20.10.2022 do 14.12.2022 

  

Usnesením č.24/2022 zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání 

finančního výboru k návrhu rozpočtu obce pro rok 2023 a střednědobému 

rozpočtovému výhledu obce na rok 2024-2025.  

 

Usnesením č.25/2022 zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce 

na rok 2023 dle přílohy č.1. 

 

Usnesením č.26/2022 zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled 

rozpočtu obce na roky 2024-2025 dle přílohy č.2. 

 

Usnesením č.27/2022 zastupitelstvo obce schválilo Výroční zprávu o činnosti 

školy za období roku 2021-2022. 

 

Usnesením č.28/2022 zastupitelstvo obce schválilo výjimku z počtu žáků 

v Základní škole Dolní Třebonín pro rok 2022/2023 na 37 žáků. 

 

Usnesením č.29/2022 zastupitelstvo obce schválilo úhradu nadnormativních  

finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Dolní Třebonín v roce 2022/2023 

ve výši 171.036,- Kč. 

 

Usnesením č.30/2022 zastupitelstvo obce: 

I.bere na vědomí 

Vyhlášený dotační program Jčk „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 

II.schvaluje 

1. zapojení obce Dolní Třebonín do dotačního programu Jihočeského kraje 

   „My v tom Jihočechy nenecháme II“   

2. předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši  47.000,-Kč na     

   realizaci dotačního programu z rozpočtu obce na předfinancování  

   a spolufinancování  poskytované podpory, 

 



3. předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. 

   do dovršení 8 let věku pobírajících příspěvek na péči z rozpočtu  obce ve 

   výši 8.000,-Kč. 

4. spolufinancování podpory poživatelů důchodů  ve výši 19.500,-Kč 

   z rozpočtu  obce. 

5. rozpočtové opatření č.8,9 /2022 k zajištění financování účasti obce na  

    dotačním programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“. 

III. ukládá 

starostovi obce zajistit realizaci části II. tohoto usnesení. 

 

Usnesením č.31/2022 zastupitelstvo obce schválilo uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy s městem Český Krumlov pro zajištění projednávání přestupků 

spáchaných ve správním obvodu obce Dolní Třebonín.  

 

Usnesením č.32/2022 zastupitelstvo obce  schválilo prodej pozemku 

p.č.950/422 o výměře 34 m2 v k.ú  Dolní Třebonín za cenu 800,-Kč/m2 

+ DPH. 

 

Usnesením č.33/2022 zastupitelstvo obce  schválilo prodej pozemku 

p.č.950/423 o výměře 18 m2 v k.ú  Dolní Třebonín za cenu 800,-Kč/m2 

+ DPH. 

 

Usnesením č.34/2022 zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku 

p.č.1030/27 o výměře 42 m2 v k.ú. Záluží nad Vltavou.        

 

Usnesením č.35/2022 zastupitelstvo obce 

1.bere na vědomí        

návrh na pořízení změny územního plánu obce Dolní Třebonín zkráceným 

postupem dle § 55a stavebního zákona 

2.rozhoduje 

o pořízení změny č.7 územního plánu obce Dolní Třebonín zkráceným  

postupem dle §55a stavebního zákona na návrh Jihočeského kraje, který bude  

hradit náklady spojené s pořízením i zpracováním změny č.7 územního plánu 

obce Dolní Třebonín 

3.schvaluje 

pořízení změny č.7 územního plánu obce Dolní Třebonín prostřednictvím osoby 

splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle 

 § 24 stavebního zákona (tzv .létající pořizovatel“). 

4.určuje 

Pavla Ševčíka zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem  při pořizování 

změny č.7 územního plánu obce Dolní Třebonín. 

5. ukládá 

Pavlu Ševčíkovi, starostovi obce v souladu s § 46 odst.3 stavebního zákona 

bezodkladně informovat navrhovatele a úřad územního plánování o výsledku 

jednání zastupitelstva. 

 



 

Usnesením č.36/2022 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o 

činnosti JSDH 5 velitele Mgr. Ondřeje Mráze za rok 2022. 

 

Usnesením č.37/2022 zastupitelstvo obce uděluje plnou moc Ředitelství silnic a 

dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupené 

Ing.Vladimírou Hruškovou, ředitelkou Správy České Budějovice s účinností 

od 1.1.2023 k zastupování obce  ve věci vyvlastňovacího řízení jménem obce a 

na své náklady a k zahájení vyvlastňovacího řízení k omezení vlastnického 

práva na pozemek p.č.1171/9 a pozemek p.č.1173/9 vše v k.ú. Dolní Třebonín 

/dále dle přílohy č.3/. 

 

Usnesením č.38/2022 zastupitelstvo obce souhlasí se vzetím úvěru ve výši 

40.000.000,-Kč k dofinancování stavby Víceúčelové sportovní haly  

Dolní Třebonín.   

 

Usnesením č.39/2022 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o postupu 

prací na stavbě Víceúčelové sportovní haly Dolní Třebonín. 

 

Usnesením č.40/2022 zastupitelstvo obce schválilo podání návrhu na udělení 

Státního vyznamenání pro starostu obce za zásluhy o dlouholetý a trvalý 

rozvoj obce Dolní Třebonín. 

        

 

    

 

 

 

 

 


