
Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne  

31. 10. 2018 v 19,00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

1/1 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Pavla Adamce a pí. Veroniku Kodytkovou a 

zapisovatele pí. Marii Čimborovou 

1/2  Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ustavujícího zasedání 

1/3 Obecní  zastupitelstvo po projednání 

       volí v souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích 

       a) starostou obce pana Ing. Ladislava Lisu   nar. 15. 7. 1971 

       b) místostarostou obce paní Veroniku Kodytkovou   nar. 8. 10. 1987 

1/4  zřizuje v souladu s § 96 zákona o obcích 

         a) výbor finanční  

              do funkce předsedy jmenuje  pana Davida Maixnera   nar. 14. 7. 1975 

              další členové finančního výboru    Pavel Adamec   nar. 21. 2. 1977 

                                                                           Eva Kolbabová    nar. 27. 12. 1958                                                                                                                                                                                                                                       

          b) výbor kontrolní 

              do funkce předsedy jmenuje pana Jana Dominika Suchánka nar. 6. 3. 1979 

              dalším členové kontrolního výboru    Josef Kolbaba nar. 7. 10. 1980 

                                                                                Václav Doubravský nar. 30. 4. 1981 

                                                                                 Ing. Petr Ješina nar. 22. 9. 1973 

                                                                                 Ing. Miroslav Čermák nar. 8. 12. 1979    

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 Sb.  obcích, ve znění pozdějších předpisů, dalšími 

zákony a stanovenou náplní činností výborů.  Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu všech členů 

zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. 

1/5 Zastupitelstvo obce schvaluje odměny:   starosta 15 668,-- Kč, místostarosta  10 180,-- Kč, 

předseda kontrolního a finančního výboru 1 273,-- Kč, členové výboru - volení zastupitelé 920,- Kč, 

členové výboru, kteří nejsou volenými zastupiteli 460,-- Kč. 

 Odměna bude poskytována s platností od 1. 11. 2018. 

1/6 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. st. 140 a p. č. 270/4 v k. ú. Džbánov                  

u Vysokého Mýta za cenu 55 000,-- Kč a ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu. 



1/7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtového opatření č. 10 

1/8 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku výběrového řízení na dodávky elektrické 

energie a zemního plynu a ukládá starostovi a místostarostovi provést vlastní nezávaznou poptávku 

na dodávky energií.  

1/9 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. 

1/10 Zastupitelstvo obce schvaluje vedení kroniky obce paní Ilonou Zemanovou 

 

 

Usnesení  zastupitelstva bylo přijato 7 hlasy nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. 

 

Ověřovatelé stvrzují svým podpisem, že obsah usnesení odpovídá pravdivě závěrům jednání. 

Pavel Adamec             ……………………………………………………….. 

Veronika Kodytková          ………………………………………………………. 

 

Ve Džbánově 31. 10. 2018  

místostarosta      ……………………………………………….            starosta     ………………………………………………………              


