
Usnesení 16/2018 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 10.12.2018,  č.j. OUJ/181/2018 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Zdeněk Suchomel a Milan Pospíšil, zapisovatel: Věra Doubková    
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 3 
účelovou  půjčku pro nákup  IT techniky (10 notebooků) na program : Operační program 
Výzkum, vývoj vzdělávání (Šablony II Jehnědí) pro výuku do Základní školy Jehnědí ve výši 
128 000 Kč v termínu  do 31.3.2018. V případě, že finance na výše uvedený projekt MŠMT ČR 
zašle na účet obce do  17.12.2018, nebude nutné půjčku zasílat.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 5 
rozpočtovou změnu č. 12 /2018 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 6:   
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. 7:   
Smlouvu o poskytnutí individuální dotace  – na opravu varhan v kostele Svatý Jiří  
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

Usnesení k b. č. 8:   
Smlouvy o poskytnutí individuálních dotací  pro TJ Sokol Jehnědí a Letku Jehnědí. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

Usnesení k b. č. 9:   
Smlouvu  o právu k umístnění a provedení stavby a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 
SBSL/30/2018/Jf za účelem  vedení inž. sítě – vodovodu (stavební úpravy vodovodu  mezi čp. 4 
a 24  na pozemku p.č. 16/2, 1264/7, 1297/16 a 1297/7 pro  VAK Jablonné n.O., a.s.) 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Smlouvu  o právu k umístnění a provedení stavby a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 
SBSL/31/2018/Jf za účelem  vedení inž. sítě – vodovodu (propojení vodovodu u čp. 27  na 
pozemku p.č. 1264/7 pro  VAK Jablonné n.O., a.s.,  
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 



Usnesení k b. č. 11:   
změnu  závazného ukazatele č. 3 ve výši  18 000  Kč pro Základní školu a Mateřskou školu 
Jehnědí na dokrytí provozních nákladů  ZŠ a MŠ Jehnědí  
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3:   
 informaci ředitelky  ZŠ a MŠ Jehnědí Ivy Myšákové o:   

 kontrole ČŠI  v ZŠ a MŠ Jehnědí 

 přípravě rozpočtu pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ  pro další roky, navýšení 
vzhledem k růstu cen energie i příjmům ze státního rozpočtu  

 
K bodu č. 4:   
informace  o  akcích:  

 rozhlas uveden do provozu  

 probíhají dokončovací práce na obecním úřadě 

 proběhlo asfaltování místní komunikace před čp. 27 

 dokončena výměna oken a okapů v Hliňáku 

 probíhají dokončovací práce na opravě přístřešku u obecní kolny 
 

K bodu  č. 5 
rozpočtovou změnu č 11/2018 

 
K bodu č. 10:   
informaci  o termínech schůzí k přípravě rozpočtu:  

 pracovní schůze k přípravě rozpočtu 8.1.2019 v 18,00 h.  

 schůze k návrhu rozpočtu 14.1.2019 od 20,00 h. 

 schvalování rozpočtu 29.1.2019 od  18,00 h.  
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Doubková Věra              

    Zápis ověřili: 
  Zdeněk Suchomel  
  
  Milan Pospíšil  
 


