
ČJ.26/2021 

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného                         

dne 18. 2. 2021 v 18.00 hodin na sále obecního domu ve Džbánově. 

16/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání  

16/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení inventur  majetku a závazků k 31. 12. 

2020 

16/3  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 804/7 ve výměře 

82 m2 za cenu 10 660,- Kč  

16/4  zastupitelstvo obce volí - do funkce předsedy kontrolního p. Josefa Kolbabu 

                                                      - člena kontrolního výboru p. Jana Dominika Suchánka 

16/5  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení poptávkového řízení na opravu 

odvodnění místních komunikací – uličních vpustí 

16/6  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provádění zdravotní a bezpečnostní údržby 

stromů v obci.  

16/7  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o poptávkovém řízení na opravu fasády na budově 

čp. 24 – Zvonička. 

16/8  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Nové Hrady ve výši 
10 000,- Kč a ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.  

16/9  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru pro Hospic Chrudim z. ú. ve výši 10 000,- Kč          
a ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.                

16/10  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Mysliveckému spolku Džbánov        
ve výši 10 000,- Kč a ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.        

16/11  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o odborné pomoci v knihovně 
s Vysokomýtskou kulturní o. p. s. i poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- na nákup nových knih    

16/12  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost: 

             -  Sbor dobrovolných hasičů Džbánov ve výši 15 000,- Kč 

             -  Místní skupina Českého červeného kříže Džbánov ve výši 15 000,- Kč.  

16/13  zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů 
s Ekolou s. r. o. České Libchavy. 

16/14  zastupitelstvo obce schvaluje provedení směny části pozemku p. č. 193/2 za část pozemku     
p. č. 193/3. 

16/15 a) zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o změně dodavatele na likvidaci bioodpadu         
a ukládá starostovi a místostarostce předložit na příštím zasedání kalkulaci těchto služeb. 



16/15 b) zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro posuzování nabídek. 

16/15 c) zastupitelstvo obce bere na vědomí aktualizaci směrnice k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

16/15 d) zastupitelstvo obce souhlasí s pokračováním opravy místní komunikace směr Knířov              
a ukládá starostovi zahájit přípravu projektové dokumentace  

 

 

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

Václav Doubravský                                                                   ……………………………………………………… 

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

Ve Džbánově 18. 2. 2021 

 

                                                                                                                                          

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


