
 
 

Usnesení 13/2017 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 11.12.2017,  č.j. OUJ/195/2017 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Doležal Vladislav, Fikejz Vlastimil, zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 3 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrhovanými podmínkami prodeje  části pozemku p.č. 
1264/7   (viz žádost - žadatel Marie a Jan Kmentovi)  
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 5 
rozpočtové provizorium obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jehnědí:   

Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem 
předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené 
kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 8 
přidělení služebního bytu v Základní škole Jehnědí  pro Simonu Vokálovou, s možností 
nastěhování po uvolnění bytu stávajícími nájemníky.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel se: 1) 
 
Usnesení k b. č. 9 
použití  daru   ve výši 9 000 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar ve výši  5 
500 Kč bude poskytnut Obcí Svatý Jiří a sponzorský dar  3 500 Kč bude poskytnut Obcí 
Sudislav nad Orlicí. Dary  budou použity na nákup pomůcek  do MŠ Jehnědí.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 10 
poplatek za komunální odpad pro rok 2018 ve stejné výši jako pro rok 2017. 
Zastupitelstvo obce schválilo  výdej počtu známek za místní poplatek  za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   pro 
domácnosti:  jedna až dvě osoby  – jedna známka, tři až čtyři osoby  – dvě známky, pět a více 
osob – tři známky. Při požadavku známek nad limit – možnost dokoupení známky za 525,-Kč 
(poplatek za jednu osobu) 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 



Usnesení k b. č. 11 
změnu  závazného ukazatele č. 3 ve výši 800  Kč pro Základní školu a Mateřskou školu 
Jehnědí. Zabezpečení chodu zájmových útvarů volnočasových aktivit  ZŠ a MŠ Jehnědí  
 

Usnesení k b. č. 12 
rozpočtovou změnu č. 9 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 4:  
Dohodu termínů schůzí  k přípravě rozpočtu: 

 úterý 30.1.2018  veřejná schůze se schvalováním rozpočtu 

 pondělí 15.1. 2018 schůze zastupitelstva se schvalováním návrhu rozpočtu 

 18.12. 2017  příprava rozpočtu 
 
K bodu č. 6:   

informaci  o dokončených akcích:  
- dokončení asfaltování místní komunikace – Malá Strana  
- nákup zahradní  techniky 
- oprava veřejného osvětlení  

 

K bodu  č. 7 
informaci  o probíhajících  prací  -  instalace konvektomatu ve školní kuchyni  v ZŠ  Jehnědí, 
instalace bude provedena do konce roku  
 
K bodu č.  13 

informaci o probíhajících inventurách majetku obce.  
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
K bodu č.  8:  
Starosta obce připraví nájemní smlouvu pro Simonu Vokálovou 
 
 

 

 

Zapsala:         Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                   starosta  
 

   Zápis ověřili: 
   Doležal Vladislav, Fikejz Vlastimil 

 


