
 
 

Usnesení 12/2016 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 5.9.2016 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Doležal Vladislav, Pospíšil Milan, zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k bodu č. 3:   

 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 
v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi  Městem 
Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 04  Ústí nad Orlicí, IČ: 00279696  a Obcí 
Jehnědí, se sídlem Jehnědí 3, 562 01  Ústí nad Orlicí, IČ: 00279005 v textu dle 
předloženého návrhu 

  (Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi Obcí Jehnědí, se sídlem 

Jehnědí 3, 562 01  Ústí nad Orlicí, IČ 00279005   a Pardubickým krajem, se sídlem 

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ 70 89 28 22 (realizace stavby 

„Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka  s III/36016)  

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č. 5:   
nabídku  firmy STRABAG na asfaltování  MK od čp.  116 (Doktorovi) k čp. 15 (Štarmanovi) 

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č. 6:   
použití sponzorského daru ve výši 20 000 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský 
dar bude poskytnut firmou STEIER SYSTÉM s.r.o., Kurzova 2202, Praha pro potřeby ZŠ a MŠ 
Jehnědí 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k bodu č. 7:   
závazný ukazatel ve výši 24 000 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Jehnědí, z důvodu 

nákupu videotelefonu + otvírání zámku vstupních dveří a revizi části hromosvodu ZŠ  

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
 
 
 
 
 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 
K bodu č.  3 
návrh kupní smlouvy na poz.p.č. 1018/7  

 
K bodu č. 4:  

 informaci  o dokončení multifunkčního hřiště ve Hliňáku  

 informaci  ke  stavební akci:  dětské hřiště: lanovka – nebude provedena její montáž, 

starosta zajistí projednání s firmou ALESTRA o její prodloužení.  

 
K bodu č. 5:   
informaci  ke stavební akci – plánované: 

 firma  STRABAG podala nabídku na asfaltování  MK od čp.  116 (Doktorovi) k čp. 

15 (Štarmanovi) 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 3 :   
Starosta obce zajistí s realitní kanceláří podmínky k provedení stavby při sepsání smlouvy na 

poz. p.č.1018/7  

 

K bodu č. 5:   
Starosta obce zajistí další postup s firmou STRABAG. 

 
 
 
 
Zapsala:                  Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                starosta  
 

Zápis ověřili:                                                                                                                                                                                                                     
Doležal Vladislav  
Pospíšil Milan 

 
 

 

 


