
ČJ.30/2022 

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného                         

dne 17. 2. 2022 v 18.00 hodin na sále obecního domu ve Džbánově. 

22/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání  

22/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtového opatření č. 8/2021  

22/3  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení a výsledku inventur 

22/4  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost pro SDH Džbánov ve výši 15 000 Kč 

22/5  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost MS ČČK Džbánov ve výši 15 000,- Kč 

22/6  zastupitelstvo obce posouvá rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku pro Myslivecký 

spolek Džbánov na další jednání ZO 

22/7  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Český svaz včelařů Vysoké 

Mýto ve výši 4 000,- Kč 

22/8  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče 
ve výši 10 000,- Kč 

22/9  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory Sloupnice ve výši 
10 000,- Kč 

22/10 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro Hospic Chrudim z.ú. ve výši 
10 000,- Kč 

22/11 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o odborné pomoci v knihovně s Vysokomýtskou 

kulturní o. p. s. i poskytnutí příspěvku na nákup nových knih ve výši 5 000,- Kč 

22/12 zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Geodetická kancelář Helena Havranová, Litomyšl         

na provedení geodetického zaměření místní komunikace směr Knířov  

22/13 zastupitelstvo obce schvaluje převod finančních prostředků do fondu obnovy kanalizace         

na rok 2022 ve výši 460 000,-- Kč   

22/14 a) zastupitelstvo obce bere na vědomí, že Obec nebude přebírat osvětlení podchodu pod D35 

do svého majetku. ŘSD ČR tímto vyhovělo žádosti Obce na úpravu stávající smlouvy a zajistí návrh 

úpravy smlouvy. 

22/14 b) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o postupu příprav na oslavy 730 let vzniku obce 

a 140 let založení sboru dobrovolných hasičů    

 22/14 c) zastupitelstvo obce souhlasí s využitím participativního rozpočtu na návrh č. 1 – instalace 

tréninkové tenisové stěny na víceúčelovém hřišti a ukládá starostovi zajistit více cenových nabídek 

         

 



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

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

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

 

Ve Džbánově 17. 2. 2022 

                                                                                                                                    

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


