
 
 
 

Usnesení 13/2016 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 12.9.2016, č.j. OUJ/101/2016 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 
obce: Šplíchalová Jana, Doležalová Kateřina,  zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k b. č. 5:   
prodloužení  lanovky ve  Hliňáku   na vlastní náklady  

(Výsledek  hlasování: Pro: 4 , Proti: 2, Zdržel se: 1) 

 

Usnesení k b. č. 7 

podání žádosti o dotaci  z Programu obnovy venkova na rok 2017 (Poskytovatel: Pardubický kraj)   

na akce :  

1. oprava místních komunikací  100 000 Kč 
2. oprava veřejného osvětlení  100 000 Kč 

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

 

po projednání bodu č. 7 odešel ze schůze zastupitelstva p. Fikejz Vlastimil  

 

Usnesení k b.č. 8:   
Provozní řád  pro využívání  Volnočasového hřiště ve Hliňáku 

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

 
Usnesení k b.č. 9:   
Rozpočtovou změnu č. 6  

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

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 
K bodu č.  3 
Vystoupení hostů: paní Myšáková Ivana a Martincová Hana  informovaly  zastupitelstvo obce o 

novelizaci školského zákona od 1.9.2016: 

 pravidla přednostního přijímání dětí do MŠ (povinnost přijmout od 1.9.2017 děti starší 4 

let, od 1.9.2018 děti starší od 3 let, od 1.9.2020 pro děti starší 2 let) a  zajištění spádovosti  

 
K bodu č. 4:  

 podepsání Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti 
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi  Městem Ústí nad Orlicí, 
se sídlem Sychrova 16, 562 04  Ústí nad Orlicí, IČ: 00279696  a Obcí Jehnědí, se sídlem 
Jehnědí 3, 562 01  Ústí nad Orlicí, IČ: 00279005  



 přípravu  třístranné  kupní smlouvy na  pozemek p.č. 1018/7 a požadovaných podmínkách  

 
K bodu č.  5:   
řešení reklamací a finančního vypořádání s firmou ALESTRA na akci „Volnočasové hřiště Jehnědí“,  

 

K bodu č. 6:   
informaci  ke stavební akci  na asfaltování    MK od čp. 116 (Doktorovi) k čp. 15 (Štarmanovi), firma 

STRABAG podala úpravu nabídky 

 

K boru č.  8:   
informaci o údržbě Volnočasového hřiště, pojištění 

 
K bodu č. 9 
Rozpočtovou změnu č. 5  

 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 5 
starosta bude dále  jednat s firmou ALESTRA o dalším postupu 

 
 
 
 
Zapsala:                  Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                starosta  
 

Zápis ověřila:                                                                                                                                                                                                                     
Šplíchalová Jana   
Doležalová Kateřina 

 
 

 

 

 


