
ČJ.120/2020 

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného                         

dne 20. 8. 2020 v 19.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

 

 

12/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

12/2  zastupitelstvo obce schvaluje Třetí zprávu o uplatňování územního plánu Džbánov 

12/3  zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na „Komplexní úpravu veřejného prostranství včetně opravy výpusti nádrže -  

horní náves“  

12/4  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje na „Zajištění potravinové obslužnosti v obci“ 

12/5  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na 

pořízení zásahové obuvi pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 

na  rok 2020  

12/6  zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 

12/7  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 

12/8  zastupitelstvo obce schvaluje návrh na odkoupení případně na pronájem pozemku pod 

sběrným místem odpadu p.č. 169 i navrhovanou cenu  dle znaleckého posudku Ing. Jiřího Šmoka       

č. 1371/11/2020  

12/9  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Mikroregionu Vysokomýtsko o neposkytnutí dotace 

z POV Pardubického kraje na opravu veřejného osvětlení v obci a schvaluje provedení opravy 

z vlastních prostředků 

12/10   

      a) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o podání žádosti o dotaci na kůrovcovou kalamitu 

v lese za rok 2019 

      b) zastupitelstvo obce schvaluje provedení kamerové prohlídky kanalizace firmou Vodovody          

a kanalizace Jablonné nad Orlicí a. s.  

      c) zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu termínu prosincového zasedání ZO i termín schůzky 

na přípravu rozpočtu na rok 2021 

      d) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o vytyčení hranice pozemku p. č. 114 a ukládá 

starostovi zažádat o digitální verzi zákresu  



 

 

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

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

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

 

Ve Džbánově 20. 8. 2020                                                                                                                                                 

 

 

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


