
ČJ.336/2022 

 

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne 20. 12. 2022 

v 18.30 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

3/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

3/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtového opatření č. 9 

3/3  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtového opatření č. 10 

3/4  zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz k provedení inventur, jmenování členů inventurní 

komise, termín proškolení členů inventurní komise i termíny provedení inventur 

3/5  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly plnění 

usnesení zastupitelstva obce v roce 2022, kontrol provádění výběrových řízení na Opravu odvodnění 

místních komunikací, provedení geodetického zaměření místní komunikace na Knířov, dodávku 

tenisové stěny typ II a kontroly plnění plánu Obnovy venkova na rok 2022 

3/6  zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2023 

3/7  zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pronájmu sálu od 1.1.2023 

3/8  zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku č. p. 806/1 za cenu 130,- / m2 

3/9  zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu na  pozemky p.č. 806/7, 86/2, 85/4, 800/19  

3/10  zastupitelstvo obce schvaluje novou výši odměny člena výboru, který není voleným 
zastupitelem – od 1.1.2023 ve výši 600,- / měsíc 
 

3/11 a) zastupitelstvo obce bere na vědomí termíny konání veřejných zasedání ZO pro rok 2023 
 

3/11  b)zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  dodatku smlouvy na pronájem Obecní hospody 
ve výši 1,- Kč / měsíc na období od 1.1.2023 do 31.12.2023 
 
3/11  c)zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy k podmínkám pronájmu sportovního hřiště, které 
budou předmětem dalšího jednání  
 

3/11 d) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o podání žádosti o dotaci z POV 2023 – na 

vybudování nových solárních lamp  

 

 

 



 

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

 

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

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

 

 

Ve Džbánově 20.12. 2022 

                                                                                                                                    

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


