
ČJ.48/2021 

Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného                         

dne 15. 4. 2021 v 18.00 hodin na sále obecního domu ve Džbánově. 

 

17/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání  

17/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení Rozpočtového opatření č. 1/2021 

17/3  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Elestav s. r. o. Vysoké Mýto      

na opravu fasády na budově čp. 24 – Zvonička za cenu 257 600,- Kč včetně DPH  

17/4  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Optima s. r. o. Vysoké Mýto       

na zpracování projektové dokumentace na opravu místní komunikace směr Knířov 2. a 3. etapa        

za nabídkovou cenu 203 280,- Kč včetně DPH 

17/5  zastupitelstvo obce schvaluje zrušení žádosti o odkup části pozemku p. č. 193/2 ze dne            

29. 5. 2007 a zrušení žádosti o odkup části pozemku p. č. 971/3 ze dne 22. 11. 2012 z důvodu 

dlouhodobé nečinnosti žadatelů 

17/6  zastupitelstvo obce schvaluje: 

      -    uzavření Smlouvy o odvozu biologicky rozložitelného odpadu s firmou Kompostárna Slatina 

s.r.o. se sídlem Slatinská 339, Vysoké Mýto  

      -    uzavření Smlouvy o odběru biologicky rozložitelného odpadu s firmou Zdeněk Horáček, 

Slatinská 339, Vysoké Mýto 

17/7  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru o provedené kontrole 

17/8  zastupitelstvo obce souhlasí se zápisem od obecní kroniky za rok 2020 

17/9 a)  zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti výstavby bytového domu na čp. 35 
ve Džbánově                

          b)  zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o žádosti firmy MDS solution s. r. o. Vysoké 
Mýto. Firma žádá o zvážení možnosti prodeje, budoucího prodeje nebo jiné formy využití obecních 
pozemků sousedících s objektem jejich zájmu. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi do příštího zasedání zjistit záměr firmy a o výsledku jednání 
informovat.   

 

 

 

 



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

 

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

 

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

 

 

Ve Džbánově 15. 4. 2021 

 

                                                                                                                                          

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


