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

 

                           Usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelů 

obce Dolní Třebonín konaného dne 16.3.2023 

v zasedací místnosti OÚ. 

____________________________________________ 
 

 

Usnesením č.41/2023 zastupitelstvo  obce schvaluje program jednání. 

 

Usnesením č.42/2023 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění  usnesení 

přijatých na I. veřejném zasedání konaném dne 21.12.2022. 

 

Usnesením č.43/2023 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti  

rady obce  od 11.1.2023 do 8.3.2023. 

 

Usnesením  č.44/2023 zastupitelstvo obce schválilo  rozpočtové opatření č.1, 

které je přílohou usnesení č.1. 

 

Usnesením č.45/2023  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání 

finančního výboru. 

 

Usnesením č.46/2023 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet 

hospodaření obce za rok 2022 s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

 

Usnesením č.47/2023 zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku 

za rok 2022. 

 

Usnesením č.48/2023 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedeném  

přezkumu hospodaření obce za rok 2022 a ukládá starostovi obce 

přijmout opatření k nápravě chyb uvedených ve zprávě o přezkumu.  

 

Usnesením č.49/2023 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy 

reg. číslo 9903651806 s Komerční bankou a.s., se sídlem Praha 1,  

Na Příkopě  33, č.p.969,  PSČ 114 07, IČO 45317054 o poskytnutí  

úvěru ve výši 40.000 000,-Kč a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. 

Smlouva je přílohou usnesení č.2.  

 

Usnesením č.50/2023 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy 

o zajištění blankosměnkou reg.č.10000872172 Smlouvu o úvěru  

č.9903651806 a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. 
 

Usnesením č.51/2023 zastupitelstvo obce schvaluje členům sportovní a kulturní 

komise, kteří nejsou zastupiteli odměnu ve výši 2657,- Kč od 1.4.2023. 

 



Usnesením č.52/2023 zastupitelstvo obce schvaluje členům finančního výboru, 

kteří nejsou zastupiteli odměnu ve výši 2657,- Kč od 1.4.2023. 

 

Usnesením č.53/2023 zastupitelstvo  obce schvaluje členům kontrolního výboru, 

kteří nejsou zastupiteli odměnu ve výši 2657,- Kč od 1.4.2023. 

 

Usnesením č.54/2023 zastupitelstvo obce schvaluje členům sportovní a kulturní 

komise, kteří nejsou zastupitelé mimořádnou odměnu ve  výši 14 228,- Kč. 

Odměna bude vyplacena v měsíci dubnu 2023. 

 

Usnesením č.55/2023 zastupitelstvo obce schvaluje členům sportovní a kulturní 

komise, kteří nejsou zastupitelé mimořádnou odměnu ve  výši 15 942,- Kč   

Odměna bude vyplacena v měsíci dubnu 2023. 

 

Usnesením č.56/2023 zastupitelstvo obce schvaluje členovi finančního výboru, 

který není zastupitel mimořádnou odměnu ve  výši 14 880,- Kč. Odměna bude 

vyplacena v měsíci dubnu 2023. 

 

Usnesením č.572023 zastupitelstvo obce schvaluje členovi kontrolního výboru, 

který není zastupitel mimořádnou odměnu ve  výši 14 880,- Kč. Odměna bude 

vyplacena v měsíci dubnu 2023. 

 

Usnesením č.58/2023 zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku  

 p.č.1046/7  o výměře     56 m2 v k.ú. Pr.Svince  za cenu 50,-Kč m2. 

 

Usnesením č.59/2023 zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemků 

p.č.950/252 a 950/157 v k.ú. D. Třebonín  za cenu 250.000,-Kč. 

 

Usnesením č.60/2023 zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s ustanovením 

 §6 odst. 5, písm. a) stavebního zákona v platném znění o pořízení změny č.8 

územního plánu Dolní Třebonín ve zkráceném postupu pořizování v souladu s § 

55 odst.2 stavebního zákona. 

 

Usnesením č.61/2023 zastupitelstvo obce schvaluje pořizovatelem změny č.8 

paní Ludmilu Borovkovou v návaznosti na ustanovení § 24 st.zákona. 

 

Usnesením č.62/2023 zastupitelstvo obce schvaluje určeného zastupitele 

starostu obce Pavla Ševčíka pro spolupráci v procesu pořizování.   

  

Usnesením č.63/2023 zastupitelstvo obce schválilo zápis v obecní kronice 

za rok 2022. 

 

Usnesením č.64/2023 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o postupu 

stavby Víceúčelové sportovní haly. 

 

 


