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ČJ.213/2022 

 

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne 8. 9. 2022 

v 18.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

25/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

25/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o postupu výběru dodavatele defibrilátoru a jeho 

následné objednávky a termínu dodání 

25/3  zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 804/5 o výměře 59m2 za kupní cenu 130,-

Kč/m2 

25/4  zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení rozpočtových opatření č. 4, 5 a 6 

25/5  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene p.č. 1197/1, 1197/3, 

1217/15 – ŘSD  

25/6  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti p.č. 697 s ŘSD (D35)              

25/7  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. NS/D35/LV10001/151/2022 – ŘSD – 

p.č. 697, 765/34, 1217/18.  

25/8  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody č. 23/2022 o odkoupení a odstranění trvalých 
porostů p.č. 1217/18 za odkupní cenu stanovenou Znaleckým posudkem na 3.460,- Kč. 

25/9  zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 86/2, 85/4, 800/19 o rozloze cca 560m2  

25/10  zastupitelstvo obce schvaluje zrušení Vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného 

25/11 zastupitelstvo obce schvaluje návrh Program obnovy venkova na rok 2023  

25/12.a zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci, že Obec v současné chvíli nemá kronikáře 

25/12.b zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu akce čipování popelnic a celkovém 

řešení odpadu v obci 

25/12.c zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podpisu schválené Smlouvy o podmínkách 

provedení stavby ŘSDČR D35 

25/12.d zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o hotovém Geometrickém plánu na cestu ke 

Knířovu a následný postup v této záležitosti 

25/12.e zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy D35/BVB/SO467/43/WITT s opraveným 

parcelním číslem (změna parcelního čísla z č. p. 1218/25 na p. č. 1218/33) 

  



 

 

Interní 

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

 

Václav Doubravský      ……………………………………………………… 

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

 

 

Ve Džbánově 8. 9. 2022 

                                                                                                                                    

Místostarosta…………………………………………..                               Starosta ………………………………………………….                                                                                                                                                                      


