
ČJ.  36/2019 

            Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne  

21. 2. 2019 v 18.00 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 kontrolního výboru 

3/3  zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 

3/4 zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro hodnocení nabídek 

3/5  a) zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,-- Kč Oblastní charitě 

Nové Hrady, Chotovice 31 a ukládá starostovi uzavřít  darovací smlouvu  

        b) zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro seniory Horní 

Sloupnice 258 

3/6  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o odborné pomoci v knihovně s Vysokomýtskou 

kulturní o. p. s. a úhradu částky 5 000,- Kč 

3/7   zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost místních složek - MS Českého 

červeného kříže  15 000,- Kč,  Sbor dobrovolných hasičů 15 000,- Kč, Sportovní klub 15 000,- Kč a 

ukládá starostovi uzavřít smlouvy. 

3/8  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace k 31. 12. 2018 

3/9  zastupitelstvo obce schvaluje cenu za stočné na rok 2019 ve výši 3,- Kč/ 1m3  

3/10 zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy kanalizace na roky 2020 – 2029 

3/11 zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2023 

3/12 zastupitelstvo obce schvaluje zahradně architektonickou studii na vybudování parčíku na 

pozemcích p. č. 77/1, 77/2, 1230 a části pozemku p. č. 1141 

3/13 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku poptávky na provádění odvozu a likvidace 

odpadů a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Ekola s. r. o. České Libchavy 

3/14 a) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu opravy místní komunikace směr Knířov 

          b) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o porovnání výše nákladů na údržbu obce 

          c) zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na akce pro děti ve výši do 10 000,-- Kč 

          d) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení zápisu do kroniky obce za roky 

              2015 a 2016     



Usnesení zastupitelstva bylo přijato 6 hlasy nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. 

 

 

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

 

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

Václav Doubravský                                                          ………………………………………………………. 

 

 

Ve Džbánově 21. 2. 2019                                                       

                                                                                           

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


