
Usnesení č. 7/2019 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 8.4.2019,  č.j. OUJ/58/2019 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Prokeš Vojtěch a Fikejz Vlastimil, zapisovatel: Věra Doubková    
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 5 
vývoz zbývajícího bahna z rybníka a dle technického stavu bude doplněn jíl dle potřeby, aby  

nedocházelo k úniku vody.  

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

 
Usnesení k b. č. 8 
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením změny č. 1 územního plánu Jehnědí. Změna bude 

obsahovat tyto lokality: 

lokalita 1 (rozšíření lokality Z1 o zemědělskou půdu) – pozemky p.p.č. 846/1, 844, 847, 802/5 

(část) a  848 (část) v k.ú. a obci Jehnědí (viz příloha) z území: NZ – plochy zemědělské do 

území: BV – bydlení v rodinných domech – venkovské. 

lokalita 2 (rozšíření lokality Z1 o část lokality Z5) – pozemek p.p.č. 848 (část) v k.ú. a obci 

Jehnědí (viz příloha). Jedná se o změnu z území: DL (dopravní infrastruktura letecká) do 

území: BV – bydlení v rodinných domech – venkovské. 

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

 
Usnesení k b. č. 9 
odsouhlasilo případný zájemn o  pozemek  p.č. 5/3 za cenu maximálně 150 Kč/m2.  

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

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3 
třetího člena finančního výboru paní Janu Štarmanovou  
 
K bodu č. 4 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok  2018 

 

K bodu č. 5 
informaci o probíhajících prací na  odbahnění dolního rybníka  

 
K bodu č. 6 



informaci o přípravě stavebních prací u požární nádrže u školy 

 
K bodu č. 7 
informaci o provedené revizi v sokolovně na plynovém kotli a topení, v sokolovně probíhá 

oprava komínů, probíhají přípravné stavební práce u prodejny – oprava rampy.  

 
K bodu č. 10 
informaci o probíhajících prací  k rekonstrukci silnice II/315.  

 
K bodu č. 11 
Diskuze:  
Jan Johanides  podal  příspěvek ohledně vydávání počtu známek na popelnice. Starosta podal 
informaci o novele zákona o odpadech, během roku bude zastupitelstvo obce schvalovat 
novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech, která by měla platnost od 1.1.2020. Pro 
letošní rok se pravidla měnit nebudou.  
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Doubková Věra              
 
 

   Zápis ověřili: 
 

 Prokeš Vojtěch  
 
 
 Fikejz Vlastimil 
 
 


