
 
Usnesení 7/2018 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 21.5.2018,  č.j. OUJ/67/2018 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
Návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 
obce: Rozlívka Jaroslav, Pospíšil Milan, zapisovatel: Věra Doubková   
 (Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 3 
Podanou nabídku  od firmy  STRABAG, a.s. v celkové výši 946 000 Kč na  opravu  místních 
komunikací   
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Podanou nabídku  od firmy  Vidocq, s.r.o.  na  střežení  objektu  prodejny   v Jehnědí  
prostřednictvím  pultu PCO v celkové výši  500 Kč/ měsíčně + DPH 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k b. č. 5 
Směrnici na ochranu osobních údajů (GDPR)  a  jako pověřence pro ochranu osobních údajů pana 
Milana Myšáka. Tuto funkci bude vykonávat zdarma.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 6 
Rozpočtovou  změnu č. 3/2018 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Přijetí dotace z Pardubického kraje:   

 ve výši 100 000 Kč – podpora provozu prodejny v obci Jehnědí z Programu  obnovy 
venkova  

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

 
Usnesení k b. č. 7 
Smlouvu   o zřízení věcného břemene – služebnosti  č. IV-12-2015439/VB/01 Jehnědí, 846/2, Kubata 
– nové OM, knn za  účelem umístění distribuční soustavy – na pozemcích p.č. 1275 a p.č. 1301/2. 
pro ČEZ Distribuce a.s. Žádost o uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene-služebnosti  podala 
firma MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 500 03  Hradec Králové, 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 podané nabídce k opravě místních komunikací  od firmy  STRABAG, a.s. v celkové výši 
946 000 Kč, budou upřesněny některé detaily.  
 
Informaci  o podané nabídce  od firmy  Vidocq, s.r.o.  na  střežení  objektu  prodejny  v Jehnědí 
prostřednictvím  pultu PCO v celkové výši  500 Kč/ měsíčně + DPH. 
 
K bodu č. 4:  

Informaci   o komunální technice  – malotraktor,  pan Jaroslav  Rozlívka zajistí informaci k možnému 
nákupu a prodeje malotraktoru.  
 
K bodu č.  5:   
Informaci o  GDPR – postup, příprava, pověřenec.  
 
K bodu č. 8 
Informaci  o podané žádosti pana Pavla Fikejze, Jehnědí čp.  19  o odkoupení části pozemku č. 
1264/7 u čp. 19, podaná žádost bude upřesněna a doplněna  prohlídkou na místě samém.  
 
K bodu č. 9 
Informaci  o možném nákupu pozemku parc.č. 5/3, 5/5.  
 
K bodu č. 10 
Informaci o  používání auta pro SDH 
 
 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 4:  

Pan  Jaroslav  Rozlívka  zajistí  informaci k možnému nákupu a prodeji malotraktoru.  
 
K bodu č. 10 
Starosta a místostarosta obce ve spolupráci s SDH připraví   metodiku a Dopravně provozní řád 
jednotky SDH Jehnědí. 
 

 

 

 

Zapsala:                                                                                       Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková  
 

         Zápis ověřili: 
                                  Rozlívka Jaroslav  

         Pospíšil Milan 
 


