
ČJ.97/2022 

 

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného                         

dne 14. 4. 2022 v 18.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

23/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

23/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtových opatření č. 1 a 2  

23/3  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedení kontroly finančního 

hospodaření za rok 2021 

23/4  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku závěrečného přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2021  

23/5  zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 

23/6  zastupitelstvo obce dne 14. 4. 2022 schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 

obce za rok 2021 včetně zprávy z 2. 3. 2022 o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021         

bez výhrad            

23/7  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro Římskokatolickou farnost Knířov 

se sídlem ve Vysokém Mýtě  ve výši 40 000,- Kč na opravu fary na Knířově  

23/8  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Mysliveckému spolku Džbánov ve výši 
10 000,- Kč 

23/9  zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru Lince bezpečí z.s. Praha 8 na provoz 
dětské krizové linky 

23/10 zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Maillith.cz Smečno, Havlíčkova 100 na dodávku 
tenisové stěny typ II za cenu 112 371,- Kč včetně DPH + doprava 2 662,- Kč a ukládá starostovi 
tenisovou stěnu objednat 

23/11 zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na nákup Automatizovaného externího 

defibrilátoru 

         -  zastupitelstvo obce schvaluje nákup Automatizovaného externího defibrilátoru za podmínky, 

že na nákup bude poskytnuta dotace z prostředků Pardubického kraje 

23/12 zastupitelstvo obce schvaluje návrh starosty na způsob provedení výběru dodavatele               

na výrobu znaku, vlajky, smaltované tabule a uvítacích tabulí 

         -  zastupitelé obce žádají, aby o výběru dodavatele byli neprodleně informování emailem, aby 

mohli vyjádřit svůj souhlas s výběrem  

         



 

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

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

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

 

Ve Džbánově 14. 4. 2022 

                                                                                                                                    

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


