
ČJ. 188/2019 

            Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne  

17. 12. 2019 v 18.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

8/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

8/2  zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 

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

8/3  zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 

8/4  zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 – Požární řád obce Džbánov  

8/5  zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019 

        zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 14/2019 

8/6  zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz k provedení inventur a schvaluje složení inventurní 

komise  

8/7  zastupitelstvo obce schvaluje plán pěstební činnosti na rok 2020 

8/8  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o jednání ohledně prodeje části pozemku p. č. 

1143/1  

8/9  zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2020 

8/10 a) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkumu hospodaření             

za r. 2019 

8/10 b) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole požární bezpečnosti obce a zásahové 

jednotky SDH  Hasičským záchranným sborem Ústí nad Orlicí 

8/10 c) zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dodání dopravního automobilu Ford Tranzit 

Custom a přijetí dotace na tento automobil od Ministerstva vnitra, GŘ HZS ČR   

8/10 d) zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na odstranění 

následků kůrovcové kalamity  

8/10 e) zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy na zimní údržbu místních 

komunikací 

8/10 f) zastupitelstvo obce bere na vědomí termíny veřejných zasedání v roce 2020 

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

 



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

 

Josef Kolbaba                                                            ……………………………………………………… 

Jan Dominik Suchánek                                            ………………………………………………………. 

 

 

Ve Džbánově 17. 12. 2019                                                       

                                                                                           

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


