
Usnesení č. 5/2019 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 11.3.2019,  č.j. OUJ/39/2019 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Kateřina Doležalová a Milan Pospíšil, zapisovatel: Věra Doubková    
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 4 
schvaluje cenovou nabídku od firmy STRABAG  na odbahnění dolního rybníka   

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 6 
kácení tří stromů u horního rybníka, účetní vydá rozhodnutí   

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 7 
použití  darů   ve výši 2 000 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar ve výši 1 000 
Kč byl poskytnut od firmy NEXT VISION s.r.o., Bj.Krawce 1377, Choceň a sponzorský dar ve výši 
1 000 Kč od firmy KOMP-CZ s.r.o. Voděrady – Džbánov. Dary budou použity na nákup cen do 
soutěží na maškarním karnevalu.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 9 
navýšení odměn pro členy zastupitelstva od 1.4.2019:  

místostarosta:  7 100 Kč 

předseda výboru:  1 540 Kč 

člen zastupitelstva:  1 210 Kč 

 (Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3 
informaci  o podepsaných smlouvách  – požární nádrž (firma Atlantis Litomyšl, meziskládka 

(firma  MADOS MT s.r.o. Lupenice) 

 

K bodu č. 5:   

informaci o postupu prací při  odbahnění dolního rybníka, byly provedeny odběry kalů z dolního 

rybníka, firma Strabag  od 1.4.2019 zahájí  stavební práce  opravě silnice II/315, uzavírka silnice 

II/315 v obci Hrádek i „lesní úsek“  bude od 1.4.2019 do 30.9.2019.  Autobusová a místní 



doprava bude vedena z Jehnědí přes veřejně účelovou komunikace na Sudislav n.O., dále 

Hrádek.  

 

K bodu č. 8:   
informaci o spotřebě el. energie  v obecních budovách – v budově školy  a obecního úřadu došlo 
ke snížení, v kabinách ve Hliňáku  ke zvýšení (roky 2017 – 2018) 
 

K bodu č. 10:  
informaci  o přípravě pozemků pro bytovou výstavbu v územním plánu, zastupitelstvo obce 

probralo varianty změn územního plánu pro případnou investiční bytovou výstavbu.  

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

K bodu č. 6:   
účetní vydá rozhodnutí  na kácení dvou stromů u horního rybníka 

 

K bodu č. 10:  
Starosta obce zajistí projednání změny ÚP  na Krajském úřadě Pardubického kraje.  

 

 

 

 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Doubková Věra              
 
 

   Zápis ověřili: 
  
 Kateřina Doležalová  
  
 Milan Pospíšil 
 
 

 
 

 

 

 
 


