
ČJ.117/2021 

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Džbánov konaného                         

dne 2. 9. 2021 v 18.00 hodin v salonku obecní hospody ve Džbánově. 

19/1  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání  

19/2  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení rozpočtového opatření č. 5 

19/3  zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1148/2 ve výměře 111 m2 za cenu           

130,- Kč/m2 a ukládá starostovi připravit kupní smlouvu 

19/4  zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 971/3 za cenu 130,- Kč/m2 

19/5  zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem části pozemků p. č. 800/17, 85 a 86 nacházejících        

se pod místní komunikací za cenu 130,- Kč/m2 a ukládá starostovi zajistit geometrický plán              

pro rozdělení pozemků 

19/6  zastupitelstvo obce schvaluje „Program obnovy venkova 2022“ 

19/7  zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy JDS projekt s. r. o. Džbánov 22 na provedení akce 

“Oprava odvodnění místních komunikací-uličních vpustí“ za cenu 369 615,01 Kč vč. DPH a ukládá 

starostovi uzavřít smlouvu o dílo  

19/8  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přípravách na opravu místní komunikace směr 
Knířov 2. a 3. etapa 

19/9  zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o změně technologie opravy fasády na čp. 24 

 zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy č. 1 zvýšení ceny za opravu fasády o 29 658,70 Kč   

19/10 zastupitelstvo obce schvaluje návrh znaku obce č. 1 – tři džbánky se dvěma zkříženými meči 

v červeném poli  

19/11 a) zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o řešení stížnosti obyvatel čp. 102 Džbánov 

            b) zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem participativního rozpočtu i zveřejněním v Občasníku 

            c) zastupitelstvo obce bere na vědomí termín schůzky na přípravu nové vyhlášky o místním 
poplatku za odstraňování komunálního odpadu 

 

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

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

Pavel Adamec                                                                        ……………………………………………………… 

Ve Džbánově 2. 9. 2021 

                                                                                                                                    

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


