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

 

                                  Usnesení  z jednání rady obce 

                          Dolní Třebonín konané dne 29.března 2023 

 

 

Usnesením č.110/2023  rada  obce schválila bez připomínek program jednání 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.111/2023  rada obce schválila zprávu o plnění usnesení z  

posledního jednání rady obce  dne 8.3.2023. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.112/2023 rada obce schválila změnové listy č.19, č.20, č.21, č.22    

na dodávku prací stavby Víceúčelové sportovní haly. Změnové listy jsou 

přílohou zápisu  č.1.  

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.113/2023 rada obce schválila dodatek č.4 ke smlouvě o dílo 

na dodávku prací stavby „Víceúčelová sportovní hala se zázemím  

Dolní Třebonín“.   

Rada  ukládá starostovi obce dodatek č.4 ke smlouvě  o dílo podepsat. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.114/2023 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních 

smluv dle přílohy zápisu č.2.    

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.115/2023 rada obce souhlasí s ukončením pronájmu bytu  

č.p.3 k 31.3.2023. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.116/2023 rada obce schválila návrh smlouvy o veřejném 

provozování hudebních děl č.VP 2023 30647 a její uzavření s Ochranným 

svazem autorským pro práva k dílu hudebním, z.s. se sídlem Čs.armády 786/20, 

160 56 Praha 6 s odměnou za poskytnutí licence ve výši 7.472,48,-Kč včetně 

DPH a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.117/2023 rada obce souhlasí s pokácením 1 ks stromu břízy na 

pozemku p.č.595/2 v k.ú. Prostřední Svince. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 



Usnesením č.118/2023 rada obce souhlasí s pokácením 2 ks stromu smrku 

na pozemku  p.č.1191 v k.ú. Dolní Třebonín. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.119/2023 rada obce schválila zakoupení 25 ks stolů 

s centrální podnoží a barového stolu dle přílohy zápisu č.3.  do prostor 

restaurace v nové víceúčelové hale. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.120/2023 rada obce schválila  zakoupení celkem 

100 ks židlí zn. SCANDI šedé, černé a žluté barvy.   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

Usnesením č.121/2023 rada obce schválila přidělení bytu č.1 v BD č.208 

od 1.4.2023.  

Schváleno třemi hlasy, jeden člen rady se hlasování zdržel. 

 

Usnesením č.122/2023 rada obce schválila konání akce „Pálení Čarodějnic“ dne 

30.4.2023 v prostoru mezi prvním kruhem bytové výstavby a areálem 

čističky odpadních vod. 

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

     

Usnesením č.123/2023 rada obce vzala na vědomí Oznámení finančního úřadu 

pro Jihočeský kraj, oddělení kontroly zvláštních činností  II o ukončení daňové  

kontroly vybraných akcí, které byly spolufinancovány se státní dotací   v letech 

2015, 2016 a 2017. Žádné závady nebyly zjištěny.   

Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 

 

 

Přítomno:  4 členové  rady  

 

Dolní Třebonín 29.3.2023 

 

 

Stanislav Kříž                                                                          Pavel Ševčík 

místostarosta obce                                                                   Starosta obce 

 

 


