
Usnesení 8/2018 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 11.6.2018,  č.j. OUJ/75/2018 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
Návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 
obce: Fikejz Vlastimil, Doležal Vladislav, zapisovatel: Věra Doubková   
 (Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 3 
Podanou nabídku  od firmy Jiří Hlávka -  JITOM elektro – oprava zvonění v  kapli  v celkové výši        
68 000 Kč.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k b. č. 8 
záměr prodeje části  pozemku p.č. 1264/7 dle přiložené situace 

 Cena pozemku je ve výši 30 Kč/m2.  Žádost o odkoupení podal pan Fikejz Pavel, Jehnědí čp. 19. 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Smlouvu  o zřízení věcného břemene – služebnosti  č. IV-12-2015633/VB/01 Jehnědí, 506, Matěj 
Obšil, RD, zem.kabel za  účelem umístění distribuční soustavy – na pozemcích p.č. 101 a 1281/7. 
pro ČEZ Distribuce a.s. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti, podala 
firma Energomontáže Votroubek s.r.o., Jiráskova 318,  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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 9 
 Dopravně provozní řád jednotky SDH Jehnědí. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 10 
spolufinancování  obcí Voděrady, Sudislav nad Orlicí, Oucmanice, Svatý Jiří a Hrádek   na   

zabezpečení chodu zájmových útvarů volnočasových aktivit   a zároveň schvaluje závazný ukazatel 

ve výši 14 000 Kč včetně rozpočtové změny pro Základní školu a Mateřskou školu Jehnědí.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
schvaluje rozpočtovou  změnu č. 4/2018 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
K bodu č. 11 

7 volených členů zastupitelstva obce  pro volební období 2018-2022 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3:   
informaci  o podané nabídce od firmy Jiří Hlávka -  JITOM elektro – oprava zvonění v  kapli  
v celkové výši 68 000 Kč 
 
K bodu č. 4:  

informaci, že vzhledem k problémům  s vlastníky okolních pozemků  se nepovedlo najít místo pro 
umístění kontejnerů v horní části obce  
 
 
K bodu č.  5:   
informaci  o průběhu akcí:  

 je připraven výkop pro osvětlení komunikace ke škole    

 probíhají dokončovací práce -  kuchyň sokolovna  

 dokončena opěrná zeď – sokolovna  
 
K bodu č. 6:   
informaci  o poklesu tržeb  v obecní prodejně a  možném řešení   
 
K bodu  č. 7: 
informaci  p. Svobody a Kubaty o komunální technice – malotraktor, pan Fikejz Vlastimil zajistí 
informaci k možnému nákupu a prodeje malotraktoru.  
 
 
 
 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 7:  

Pan  Fikejz Vlastimil  zajistí  informaci k možnému nákupu a prodeji malotraktoru.  
 
 

 

Zapsala:                                                                                       Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková  
 

                Zápis ověřili: 
                            Fikejz Vlastimil  

   Doležal Vladislav  
 

 


