
Usnesení 11/2019 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 8.7.2019,  č.j. OUJ/108/2019 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

 
Usnesení k b. č. 3 
výpověď nájemní smlouvy z poz. p.č. 101  v k.ú. Jehnědí  
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 4 
pořízení změny č. 1 územního plánu Jehnědí, která bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Změna č. 1 bude obsahovat tuto lokalitu: 
lokalita č. 1 – pozemky p.p.č. 802/5 (část), p.p.č. 847, p.p.č. 846/1 (část), p.p.č. 844,  p.p.č. 848 (část), 
p.p.č. 830 (část), p.p.č. 831 (část), p.p.č. 845 (část), p.p.č. 802/24, p.p.č. 834 (část), p.p.č. 835 (část) 
v k.ú. a obci Jehnědí. Jedná se o změnu z území NZ – plochy zemědělské a DL – dopravní infrastruktura – 
letecká do území BV – bydlení v rodinných domech – venkovské za účelem výstavby rodinných domů.  
 
pana Milana Myšáka, jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při 
pořizování změny č. 1 územního plánu Jehnědí. 
 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 6 
zastupitelstvo  obce nesouhlasí s předloženou nabídkou na výstavbu tenisové zdi od firmy  Trunec 

Vysoké Mýto  

(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č.  5:   
informaci o výhledu příjmů  v rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2019. 

 
K bodu č. 6:   
starosta obce informoval zastupitelstvo obce o podané nabídce na stavební akci  – oprava místních 

komunikací  

zastupitelstvo obce  souhlasí  s prováděním navrhovaných akcí na opravy MK,  starosta obce zajistí 

úpravu nabídky od firmy STRABAG na opravu MK 

 

 
 



K bodu č. 7 
informaci  o  dotaci na úpravu veřejného prostranství od Regionu Orlicko Třebovsko z Programu obnovy 
venkovy z Pardubického kraje 
 

K bodu  č. 8 
informaci od Zdeňka Suchomela o průběhu stavebních prací na opravě požární nádrže u základní školy 

 

informaci  o průběhu stavebních prací na opravě kaple  

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
K bodu č. 4:   
starosta obce zajistí spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 územního plánu Jehnědí  
 

K bodu č. 6:   
starostu obce zajistí  úpravu nabídky od firmy STRABAG na opravu MK 

 

 

 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková  
 
 

     Zápis ověřili:                     
            

                 Fikejz Vlastimil 
     
     Suchomel Zdeněk 

 
 

 

 

 


