
 

                

                                               Obec Jehnědí 

 
 

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 

konané dne: 11.5.2015 
 

Přítomni: 

Milan Myšák, Jana Šplíchalová, Milan Pospíšil, Vlastimil Fikejz, Doležalová Kateřina, Rozlívka Jaroslav 

 

Nepřítomni: 

  Vladislav Doležal 

 

Hosté: 

 Ivana Myšáková 

 

Zápis z jednání: 

 

 

zastupitelstvo obce schválilo návrh  programu  dnešní schůze   

1. Kontrola zápisů z minulých schůzí 

2. Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce Jehnědí za rok 2014 

3. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jehnědí za rok 2014 

4. Účetní závěrka obce Jehnědí za rok 2014 

5. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ  Jehnědí  za rok 2014. 

6. Zpráva  o výsledku přezkoumání hospodaření, přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků  

z auditu 

7. Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Jehnědí – p. Kuna, Sudislav  

8. Oprava požárních nádrží, přijetí dotace z POV 

9. Přijetí dotace z POV – podpora prodejny 

10. Rozpočtová změna č. 2 

11. Příprava na zateplení ZŠ  a MŠ – brigáda 

12. Informace ke kácení a výsadbě v obci 

13. Zápis finančního a kontrolního výboru 

14. Diskuze 

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

 

 K bodu č. 1  

kontrola plnění úkolů z minulé schůze zastupitelstva 

 

 

 K bodu č. 2:   
Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce  Jehnědí  za rok 

2014 
Součástí závěrečného účtu  je  i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 se 

závěrem, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10, odst. 



3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb: chybné odměňování členů zastupitelstva obce. Tato chyba byla dle 

zprávy p. účetní napravena ve zpracování mezd za měsíc duben 2015. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce – zisk ve výši 625 253,65 Kč 

a zisk z hospodářské činnosti ve výši  8 331,05 Kč.   ZO schvaluje závěrečný účet   Obce Jehnědí za r. 

2014 a tím splňuje  § 84 zák. 128/200 Sb.  a souhlasí s celoročním hospodařením obce za r. 2014 bez 

výhrad dle § 17 zák. 250/2000 Sb. 

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

 

 

 K bodu č. 3:  

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jehnědí  za rok 2014. 

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

 

 

 K bodu č.  4:   

Účetní závěrka obce Jehnědí  za rok 2014. 

 Zasatupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce Jehnědí. K projednání účetní závěrky 

byly předloženy dokumenty popsané v protokolu o schvalování účetní závěrky, který je nedílnou součástí 

tohoto zápisu. 

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

 

 

 K bodu č. 5:   

Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jehnědí  za rok 2014.  
Zasatupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Jehnědí.  K projednání účetní závěrky byly předloženy dokumenty popsané v protokolu o 

schvalování účetní závěrky, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

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

 

 

 K bodu  č. 6  

zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  za rok 2014  a přijalo 

opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě  o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2014 (viz příloha: Zpráva o plnění přijatých opatření)  

 

 

 K bodu č. 7 

zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar ve výši 5 000 Kč, sponzorský dar bude poskytnut panem 

Karlem Kunou, Velké Hamry 393, Ústí nad Orlicí pro ZŠ a MŠ Jehnědí.  

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

 

 

 K bodu č. 8 

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o opravě požárních nádrží – u školy a horní rybník (oprava 

výpustě) , zastupitelstvo obce schvaluje  přijetí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 

v roce 2015 ve výši 100 000 Kč na opravu pož.nádrží 

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

 

 K bodu č.  9 

zastupitelstvo obce schvaluje  přijetí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2015 

ve výši 100 000 Kč na podporu provozu prodejny v o bci Jehnědí 

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



 

 

 K bodu č.  10 

zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 – dotace z POV PK ve výši 200 000 Kč               

(100 000 Kč na opravu pož.nádrží a 100 000 Kč na podporu provozu prodejny v o bci Jehnědí) 

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

 

 

 K bodu č.  11 

starosta obce informoval zastupitelstvo obce ohledně brigády (23. 5. 2015)  -  vyklízení ZŠ a MŠ při  

přípravě  zateplení školy 

 

 

 K bodu č. 12 

starosta obce informoval zastupitelstvo obce o výsadbě zeleně v obci, výsadbu provádí p. Haupt Ústí nad 

Orlicí, v letošním roce se nebude provádět výsadba zeleně u sokolovny.  

 

 

 K bodu 13 

zastupitelstvu obce byl předložen zápis finančního a kontrolního výboru 

 

 

 

 diskuze 

 

 

 

 

Zapsala:          Milan Myšák 

Doubková Věra                                                             starosta  

 

            

    Zápis ověřili: 

                                                                                      Šplíchalová Jana 

           Fikejz Vlastimil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Obec Jehnědí 
 

 

 

 

Usnesení 7/2015 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 11. 5. 2015 
 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

 předložený návrh programu jednání zastupitelstva obce   

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

 

 

Usnesení k b. 2:   
Zastupitelstvo obce  schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce – zisk ve výši 625 253,65 Kč 

a zisk z hospodářské činnosti ve výši  8 331,05 Kč.  Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce.  ZO schvaluje závěrečný účet   Obce Jehnědí za r. 2014 a tím splňuje  § 

84 zák. 128/200 Sb.  a souhlasí s celoročním hospodařením obce za r. 2014 bez výhrad dle § 17 zák. 

250/2000 Sb. 

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

 

 

Usnesení k b. č. 3: Z.O. schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jehnědí 

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

 

 

Usnesení k b. 4:  
zastupitelstvo obce schvaluje předloženou účetní závěrku obce  Jehnědí  za rok 2014 

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

 

 

Usnesení k b. 5: 

 Zastupitelstvo obce  schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí za rok 2014. 

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

 

 

 

Usnesení k bodu č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar ve výši 5 000 Kč, sponzorský dar bude poskytnut panem 

Karlem Kunou, Velké Hamry 393, Ústí nad Orlicí pro ZŠ a MŠ Jehnědí.  

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

 

 

Usnesení k bodu č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje  přijetí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2015 

ve výši 100 000 Kč na opravu požárních nádrží  

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



 

 

Usnesení k bodu č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje  přijetí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2015 

ve výši 100 000 Kč na podporu provozu prodejny v obci Jehnědí  

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

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

 K bodu  č. 6  

zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  za rok 2014  a přijalo 

opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve  Zprávě  o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2014 (viz příloha: Zpráva o plnění přijatých opatření)  

 

 K bodu č. 8  

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o opravě požárních nádrží – u školy a horní rybník (oprava 

výpustě) 

 

 K bodu č.  11 

brigádu 23. 5. 2015  -  vyklízení ZŠ a MŠ při  přípravě  zateplení školy 

 

 

 K bodu č. 12 

informovaci  o výsadbě zeleně v obci, výsadbu provádí p. Haupt Ústí nad Orlicí, v letošním roce se 

nebude provádět výsadba zeleně u sokolovny.  

 

 

 K bodu č. 13 

zápis finančního a kontrolního výboru 

 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

 

 

 

Zapsala:         Milan Myšák 

Doubková Věra                                                            starosta  

 

   Zápis ověřili: 

                                                                          Šplíchalová Jana     

             Fikejz Vlastimil  
 


