
ČJ. 78/2019 

            Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne  

18. 4. 2019 v 18.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

4/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

4/2  zastupitelstvo obce schvaluje pořízení dopravního automobilu pro SDH Džbánov pod číslem  

      registrace akce 014D241009294 dle schválené technické specifikace GŘ HZS ČR v předpokládané 

      hodnotě do 1 100 000,- Kč. Dopravní automobil bude financován z rozpočtu obce. Po realizaci 

      obec obdrží finanční prostředky z dotačního titulu GŘ HZS ČR ve výši 450 000,- Kč a dotačního  

      titulu Pardubického kraje ve výši 300 000,- Kč    

4/3  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o uzavření příkazní smlouvy s SMS služby s.r.o. 

4/4  zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na pořízení hasičského dopravního automobilu  

      firmu Moto Trade VM s. r. o. Vysoké Mýto, Lipová 151 a ukládá starostovi uzavřít smlouvu    

4/5  zastupitelstvo obce schvaluje nákup 6 ks zásahových obleků a  6  párů obuvi pro hasiče  

      za podmínky, že na tento nákup bude poskytnuta dotace z rozpočtu Pardubického kraje a ukládá  

      starostovi o dotaci zažádat 

4/6  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro Český svaz včelařů z. s. Vysoké Mýto  

      a  ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu 

4/7   zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení rozpočtových opatření č. 2/2019 a 3/2019 

4/8  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv mezi obcí a občany na odvádění odpadních vod  

4/9a)  zastupitelstvo obce schvaluje provedení výmalby obecního domu čp . 15 firmou Jaroslav  

       Potůček, Vysoké Mýto i žádost o dotaci na tuto akci 

      b)  zastupitelstvo obce schvaluje provedení výmalby obecní hospody     

4/10 zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření smlouvy s firmou Libor Černohlávek, Jakub 38  

      na odvoz a likvidaci jedlých olejů a tuků 

4/11 zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy GS plus s. r. o. Moravany u Brna na dodávku   

      dopravního značení v obci za cenu 23 726,-- Kč.   



4/12 zastupitelstvo obce schvaluje prodejní cenu 1 ks pytle na komunální odpad ve výši 50,-- Kč. 

4/13a) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o postupu prací na akci „Parčík Kovářovo“ 

        b) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o smlouvě s Ekolou České Libchavy s. r. o. 

        c) zastupitelstvo obce bere na vědomí nový termín příštího veřejného zasedání  

        d) zastupitelstvo obce schvaluje zápis do obecní kroniky za roky 2017 a 2018, vyplacení odměny 

        ve výši 3 600,-- Kč za doplněný rok a ukládá starostovi přehodnotit a navrhnout novou výši  

        odměny za tuto činnost pro příští období  

 

 

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

 

 

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

 

Josef Kolbaba                                                           ………………………………………………………. 

Pavel Adamec                                                          ………………………………………………………. 

 

 

Ve Džbánově 18. 4. 2019                                                       

                                                                                           

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


