
Usnesení 5/2017 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 10.4.2017, č.j. OUJ/61/2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k bodu  č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Šplíchalová Jana, Doležalová Kateřina, zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č. 3:   
projektovou dokumentaci k sociálnímu zázemí v MŠ.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

K bodu č. 4:   
zastupitelstvo obce schvaluje  provozní řád pro multifunkční hřiště a dětské hřiště ve Hliňáku 

(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č. 6:   
nabídku M.Zavadila Choceň ve výši 115 000 Kč na opravu parket v sokolovně  

(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

K bodu č. 9:   
Smlouvu  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IV-12-2015633/VB/01 Jehnědí, 506, Matěj Obšil, RD, zem.kabel za  
účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN   na pozemcích p.č. 101 a 
1281/7 pro ČEZ Distribuce a.s. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného 
břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu podala firma Energomontáže 
Votroubek s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, která zastupuje firmu ČEZ Distribuce s.r.o.  
Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1 000,- Kč + DPH. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

K bodu č. 3:   
informaci o projektu na sociální zázemí v MŠ, bude doplněn rozpočet  
 
K bodu č. 4:   
zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dokončovacích pracích na stavební akci  -  

dětské hřiště ve Hliňáku -  zemní úpravy, schody, nákup  domku  na nářadí 

 
K bodu č. 5:   
přípravu a průběh stavebních  akcí: oprava elektroinstalací v prodejně, oprava veřejného 

osvětlení, světla v ZŠ 



 
 
K bodu č. 6:   
přípravu stavební akce: oprava parket  v sokolovně 

 
K bodu č. 7:   
přípravu stavební akce:  nový vodovod  (Malá strana: sokolovna  – čp. 29, který bude 

provádět VAK Jablonné nad Orlicí, následně asfaltování 

 

K bodu č. 8:   
informaci  k uzavírce silnice II/315 Hrádek (od 24.4.2017 do 31.10.2017)  

 

K bodu č. 10:   
informaci o předpisu stočného za r. 2016, cena stočného je stanovena ve výši 10 Kč/m3 

 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 3:   
starosta obce zajistí obeslání firem  k podání nabídky na úpravu sociálního zázemí v MŠ  
 
 
 
Zapsala:                  Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                starosta  
 

 Zápis ověřila: 
Šplíchalová Jana  
Doležalová Kateřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


