
Usnesení č. 3/2018 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 11.2.2019,  č.j. OUJ/25/2019 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

 

Usnesení k b. č. 3 
zastupitelstvo souhlasí s vypuštěním dolního rybníka 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

K bodu č. 5:   
nabídku na opravu požární nádrže (koupaliště u školy) – firmu ATLANTIS Litomyšl. 

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

 
Usnesení k b. č.10 
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí na r. 2019  a Střednědobý  výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 

Jehnědí na roky 2020 a 2021.  

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

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3 
informaci  o  plánovaném uložení zeminy a bagrování dolního rybníka 

 

K bodu č. 4 
informaci  o  zvonění v kapli  

 

K bodu č. 5:   
 informaci  o podaných nabídkách na opravu požární nádrže (koupaliště) u školy.  

 
K bodu č. 6:   
informaci   k novému povolení k vypouštění odpadních vod, řešení pro následující roky 

 
K bodu č. 7:   
informaci  o  nedokončených prací  na obecním úřadě – dveře a obložení v zasedací místnosti 

obecního úřadu 

 

 



K bodu č. 8:   
informaci  o přípravě stavebních akcí pro rok 2019 

 

K bodu č. 9:   
inventarizační zprávu za rok 2018 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 3 
starosta zajistí nabídku stavebních prací na odbahnění dolního rybníka se společností 
MADOS MT s.r.o. Lupenice a uložení zeminy na meziskládku (firma bude provádět opravu 
lesního úseku Hrádek)  
 

K bodu č. 4 
starosta zajistí opravu zvonění v kapli  

 

K bodu č. 5:   
Zdeněk Suchomel zajistí  smlouvu  s firmou ATLANTIS Litomyšl a následné stavební práce 

spojené s opravou požární nádrže (koupaliště u školy).  

 

 

 

 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Doubková Věra              

    Zápis ověřili: 
  Vladislav Doležal  
 
  Kateřina Doležalová 
 
 
 

 


