
 

 
         Obec Jehnědí 
Usnesení 16/2015 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 14.12.2015 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 

zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce a ověřovatele 
zápisu jednání zastupitelstva obce:  Milan  Pospíšil, Vladislav  Doležal 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 4 
umístění  navrhovaných herních prvků (viz příloha č.1) na pozemcích:  

864/14, 864/10, 864/15, 864/16, 864/17,864/12 

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

 

Usnesení k bodu č. 7 
sponzorský dar na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí ve výši 5 550 Kč, sponzorský dar bude poskytnut 
Obcí Svatý Jiří a bude použit na provoz  Základní školy a Mateřské školy Jehnědí   
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
dar  ve výši  2 000 Kč pro  Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č. 8 
Obecně závaznou  vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

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

Usnesení k bodu č. 9 
pravidla  rozpočtového  provizoria na rok  2016:  
- obec hradí pouze výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající 

z uzavřených smluv a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a fungování obce 
- příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu Jehnědí bude zajištěn ve stejné výši jako v roce 

2015  
- příjmy a výdaje, které jsou realizovány během rozpočtového provizoria, se po schválení stávají 

příjmy a výdaji tohoto rozpočtu.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

rozpočtovou změnu č. 8  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k bodu č. 11 

poskytnutí dotace Obce Jehnědí  z rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 10 000 Kč příjemci LETKA  
Jehnědí, IČ  49317741 na pokrytí části nákladů na akci Letecký den.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

  
K bodu č. 3:   
informaci o probíhajících akcích: 

o vyúčtování akcí z dotací 

o opravě hráze dolního rybníka – probíhající práce 

 
K bodu č. 5 
informaci  o přípravě žádostí  o dotace na opravu památek (křížek a pomník u sokolovny) 

 

K bodu č. 6 
informaci  o přípravě akcí pro rok 2016 a příprava rozpočtu pro rok 2016 – plánované akce:  

 dětské hřiště (houpačky, prolézačky, herní prvky) 

 oprava místních komunikací  (POV)  

 rozšíření veřejného osvětlení u nové zástavby RD v horní části obce a oprava veřejného 

osvětlení  před čp. 81 (Hyhlanová) 

 další: výstavba multifunkčního hřiště, rozšíření parkoviště před obecním úřadem, rozšíření 

parkoviště za školou, filtrace a oplocení koupaliště před školou 

 
K bodu č. 9 
rozpočtovou změnu č. 7 

 

K bodu č. 10 
informaci  o dílčím auditu, který proběhl 10. 12. 2015 (zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2015 se závěrem -  nebyly zjištěny chyby a nedostatky), domluva termínů schůzí v lednu 2016 
k přípravě rozpočtu (11.1.2016, 28.1.2016)  
 

 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
 
K bodu č. 6 

starosta obce připraví finanční propočty na jednotlivé akce  
 
 

 
Zapsala:         Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                           starosta  
 

    Zápis ověřil:    

                                                                                               Doležal Vladislav  
           Pospíšil Milan 
 
 


