
ČJ. 89/2020 

            Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne  

25. 6. 2020 v 19.00 hodin na sále obecního domu ve Džbánově. 

 

 

11/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

11/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtového opatření č. 5/2020 

11/3  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení přezkumu hospodaření obce za r. 2019               

11/4  zastupitelstvo obce schvaluje Roční účetní závěrku za rok 2019 

11/5  zastupitelstvo obce dne 25. 6. 2020 schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 

obce za rok 2019 včetně zprávy z 3. 6. 2020 o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

bez výhrad  

11/6  zastupitelstvo obce schvaluje návrh úpravy a nákup vybavení horní návsi za cenu maximálně 

250 000,- Kč při dodržení stávajícího typu mobiliáře 

11/7  zastupitelstvo obce schvaluje provedení úpravy „Parčíku Kovářovo“ Pavlem Jasanským, Horní 

Jelení i řízení nákupu materiálu přímo obcí, cena za provedené práce maximálně 160 000,- Kč 

11/8  zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy veřejného osvětlení firmou Vladislav Paďour, 

zvolená alternativa č. 1 + 3 ks alternativa č. 2 (led žárovky) 

11/9  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o podání žádosti na získání podpory z Mikroregionu 

Vysokomýtsko na modernizaci webových stránek obce 

11/10   

      a) zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o používání ekologického postřiku na likvidaci 

plevele 

      b) zastupitelstvo obce neschválilo poskytnutí podpory na provoz Linky bezpečí 

      c) zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vypracování ceníku za kopírování, tisky               

a skenování 

      d) zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nabídce firmy Foxnet s.r.o. Choceň  

      e) zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě opravy horní požární nádrže 

      f)  zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o připravované kulturní akci dne 25. 7. 2020 

 

 



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

Pavel Adamec                                                                  ……………………………………………………… 

David Maixner                                                                 ……………………………………………………… 

 

Ve Džbánově 25. 6. 2020                                                                                                                                                 

 

 

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


