
ČJ.93/2021 

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného                         

dne 24. 6. 2021 v 18.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

18/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání  

18/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtového opatření č. 2 a 3/2021    

a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 

18/3  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje 

ve výši 110 000,-  Kč na akci „Oprava odvodnění místních komunikací -uličních vpustí“  

18/4  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje 

ve výši 100 000,- Kč na „Zajištění potravinové obslužnosti v obci“ 

18/5  zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č.1148/2 a ukládá starostovi vyvěsit záměr 

prodeje 

18/6  zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 971/3 a ukládá starostovi vyvěsit 

záměr prodeje 

18/7  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření směnné smlouvy na směnu obecního pozemku p. č. 

193/5 o výměře 32 m2 za pozemek manželů Krátkých p. č. 193/6 o výměře 32 m2  

18/8  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2020 

18/9  zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020  

18/10 zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 

včetně zprávy z 3. 6. 2021 o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad 

18/11 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přípravě projektové dokumentace na opravu 
místní komunikace směr Knířov 2. a 3. etapa 

18/12 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení 2. poptávkového řízení na dodavatele 
prací na akci „Opravy a odvodnění místních komunikací-uličních vpustí“ 

18/13 zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovanou směrnici pro ochranu osobních údajů 

18/14 zastupitelstvo obce schvaluje založení fondu na obnovu kanalizace i převod finančních 
prostředku do tohoto fondu za roky 2019, 2020 a 2021 ve výši 1 362 000,-- Kč 

18/15 zastupitelstvo obce schvaluje 2 návrhy na znak a vlajku obce a ukládá starostovi tyto návrhy 
zveřejnit, aby se do výběru mohli zapojit občané obce 

18/16 a) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o záměru přestavby nemovitosti čp. 35 na bytový 
dům 



            b) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o žádosti na opravu přístupové cesty k bytovce 
čp. 102 

 

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

 

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

 

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

 

 

Ve Džbánově 24. 6. 2021 

 

                                                                                                                                          

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


