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            Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne  

18. 12. 2018 v 19.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

2/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

2/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventur majetku, závazků a 

pohledávek k 31. 12. 2018 a schvaluje složení inventurní komise 

2/3  zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

2/4 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtového opatření č. 11 a schvaluje 

rozpočtové opatření č. 12  

2/5  zastupitelstvo schvaluje Plán pěstební činnosti na rok 2019 

2/6  zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny za pronájem sálu i zvýšení ceny vratné kauce za 

pronájem sálu 

2/7  a) zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů zastupitelstva s platností od 1. 1. 2019 

        b) zastupitelstvo obce schvaluje výši odměny pro členy výboru, kteří nejsou volenými zastupiteli 

             s platností od 1. 1. 2019    

2/8  zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2019 

2/9  a) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o zajištění zimní údržby místních komunikací  

2/9  b) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o nuceném přechodu akcií na hlavní akcionáře 

Erste Group Bank a ICOM transport a. s. Jihlava a zprávu o výši protiplnění 

2/9  c) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení vyčištění studny 

2/9  d) zastupitelstvo obce schvaluje objednání zahradně architektonické studie u firmy Ing. Lukáš 

Štefl, Zahradní a krajinářská architektura Podivín 

2/9  e) zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výši dotace na prodejnu Konzum a ukládá starostovi 

zažádat o dotaci z Programu obnovy venkova PK, dotační titul č. 9 

2/9  f) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o vydání knihy „Naši u nás ve Džbánově“ a souhlasí 

s prodejní cenou 300,-- Kč. 

2/9 g) zastupitelstvo obce bere na vědomí termíny veřejných zasedání v roce 2019 



 

 

 

Usnesení zastupitelstva bylo přijato 6 hlasy nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. 

 

 

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

 

Josef Kolbaba                                                            ………………………………………………………. 

David Maixner                                                          ………………………………………………………. 

 

 

Ve Džbánově 18. 12. 2018                                                       

                                                                                           

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


