
ČJ. 161/2019 

            Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne  

12. 11. 2019 v 18.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

7/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

7/2  zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému 

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

se stavebním odpadem 

7/3  zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o místním poplatku za provoz 

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

7/4  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtových opatření č. 10/2019              

a 11/2019 a schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019  

7/5  zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 1143/1 ve výměře 22 m2       

za cenu obvyklou 130,-- Kč/m2 

7/6  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí finanční 

podpory na hospodaření v lesích  

7/7  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku e-aukce na dodávky plynu a elektřiny na 

období od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020 

7/8  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových na bezúplatný převod pozemkových parcel č. 864 a 518/40 v KÚ Džbánov u Vysokého 

Mýta do majetku obce Džbánov  

7/9  zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy JD Rozhlasy s. r. o. Horní Bečva na dodávku a montáž    

2 ks solárních lamp na místní komunikaci směr Knířov za cenu 71 354,-- Kč 

7/10 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 

7/11 a) zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku smlouvy s firmou Ekola České Libchavy s. r. o. 

na odvoz plastů dům od domu 1 x za měsíc 

7/11 b) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o možnosti získání dotace na obnovy a opravy 

polních cest 

7/11 c) zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Pardubického kraje na rok 2020 na pořízení zásahové obuvi pro členy jednotky SDH 

7/11 d) zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na rok 2020 

z programu „Vybavenost obcí Mikroregionu Vysokomýtsko 2020“ na opravu veřejného osvětlení 



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

 

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

 

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

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

 

 

Ve Džbánově 12. 11. 2019                                                       

                                                                                           

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


