
ČJ. 107/2019

Usnesení z     5. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne 

20.6. 2019 v     18.00 hodin v     salonku obecní hospody ve Džbánově  .

5/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání

5/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení rozpočtových opatření č. 4/2019 a 5/2019 a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019

5/3  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru

5/4  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru

5/5  zastupitelstvo obce schvaluje Roční účetní závěrku obce k 31.12.2018

5/6  zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce       za  rok 2018 
včetně zprávy ze dne 24.04.2019

5/7  zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2018

5/8  zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje na dopravní automobil pro jednotku SDH

5/9  zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje na 
potravinovou obslužnost v obci 

5/10  zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z POV Pardubického kraje 
na úpravu veřejného prostranství na pozemcích p.č. 77/1, 1230, 77/2, 1141



5/11 

a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu poptávkového řízení na úpravu veřejného
prostranství p.č. 77/1, 1230, 77/2, 1141

b) Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro kronikáře obce ve výši Kč 7500,--/ rok

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost SÚS Běstovice na kácení stromů podél silnice 
III/35719 v úseku Džbánov – Javorník

d) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o poskytnutí dotace z projektu „Vybavenost obcí 
Mikroregionu Vysokomýtsko 2019“ ve výši Kč 28 000,--

e) Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení se do e-aukce s městem Vysokým Mýtem na výběr 
dodavatele plynu a elektřiny na období 01.11.2019-31.10.2020

f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsadbě dřevin, kterou provede ZO ČSV Vysoké 
Mýto v katastru naší obce 

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

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

Josef Kolbaba……………………………………………………….

Pavel Adamec ……………………………………………………….

Ve Džbánově 20. 6. 2019

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


