
ČJ. 136/2019 

            Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného dne  

5. 9. 2019 v 18.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

6/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

6/2  zastupitelstvo obce schvaluje Program obnovy venkova na rok 2020 

6/3  zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje na 

Komplexní úpravu veřejného prostranství včetně opravy výpusti nádrže – horní náves 

6/4  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtových opatření č. 8/2019              

a 9/2019  

6/5  zastupitelstvo obce schvaluje cenu za stočné na rok 2020 ve výši 6,- Kč/1m3 

6/6  zastupitelstvo obce schvaluje zrušení poptávkového řízení na akci „Úprava veřejného 

prostranství na pozemcích p. č. 77/1, 1230, 77/2, a 1147“ (parčík Kovářovo)  

6/7   zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o podání žádosti o dotaci na odbornou přípravu 

JSDH 

6/8  zastupitelstvo obce schvaluje vrácení dotace z POV Pardubického kraje 2019 ve výši 110 000,-Kč  

6/9  zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 806/1 

        zastupitelstvo obce schvaluje doplnění dopravního značení na místní komunikaci p.č. 806/1 

6/10 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického 

kraje na rok 2019 – II. kolo   

6/11 a) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o rozšíření mapového portálu – sledování 

propachtovaných pozemků 

6/11 b) zastupitelstvo obce schvaluje částku 1000,-- Kč na nákup kytice na rozloučenou při úmrtí 

občana obce Džbánov 

6/11 c) zastupitelstvo obce neschvaluje výsadbu ovocného sadu na pozemku p. č. 270/110 

6/11 d) zastupitelstvo obce schvaluje nákup žlutých odpadových nádob na třídění plastů i jejich 

bezplatnou výpůjčku do jednotlivých domácností 

6/11 e) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o poskytnutí finančního příspěvku od 

Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních 

porostů do 40 let věku  



         

Usnesení zastupitelstva bylo přijato 7 hlasy nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. 

 

 

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

 

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

J. D. Suchánek                                                          ………………………………………………………. 

 

 

Ve Džbánově 5. 9. 2019                                                       

                                                                                           

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


