
 

Usnesení 16/2016 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 12.12.2016, č.j. OUJ/160/2016 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Usnesení k bodu  č. 2 
schvaluje návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Fikejz Vlastimil, Šplíchalová Jana, zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č. 3 
upřesnění výdeje počtu známek za místní poplatek  za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   pro domácnosti:  
jedna až dvě osoby  – jedna známka, tři až čtyři osoby  – dvě známky, pět a více osob – tři 
známky. Při požadavku známek nad limit – možnost dokoupení známky za 525,-Kč (poplatek 
za jednu osobu) 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k bodu č. 6 
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 2016  

- příjmy a výdaje, které jsou realizovány během rozpočtového provizoria, se po 
schválení stávají příjmy a výdaji tohoto rozpočtu.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k  bodu č. 7 

rozpočtovou změnu č. 9 

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

 
Usnesení k  bodu č. 8:  
poskytnutí dotací pro místní spolky dle schváleného rozpočtu r. 2016 a následné uzavření 
veřejnoprávních smluv pro  spolky s podmínkou dodání podkladů do 20.12.2016 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k  bodu č. 9 
sponzorský dar ve výši 15 000 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar bude 
poskytnut Honební společností Svatý Jiří, dar  bude použit na dovybavení ZŠ a MŠ Jehnědí a 
na dopravu dětí MŠ Jehnědí na výlet.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

sponzorský dar ve výši 3 500 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar bude 
poskytnut Obcí Sudislav nad Orlicí. Dar  bude použit na vánoční besídku v MŠ Jehnědí.  



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

 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 4: 

informaci k dokončeným akcím: 

 úprava parkovací plochy  u OÚ (dodavatel DZ Stavby) 

 oprava odpadu za základní školou (dodavatel DZ Stavby) 

 vyasfaltování místní  komunikace od čp. 116 k čp. 15 (dodavatel STRABAG)  

 
K bodu č. 5:   
informaci  k probíhajícím stavebním akcím: 

 rozšíření veřejného osvětlení za Základní školou a mezi čp. 16 a 15 (dodavatel 

Chládek elektro Lanškroun, výkopové práce DZ Stavby) 

 
 
K bodu č. 10 
informaci  o přípravě  rozpočtu na rok 2017, termín schůzí: 9.1.2017, 31.1.2017 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
Zapsala:                  Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                starosta  
 

    Zápis ověřil: 
    Fikejz Vlastimil   
    Šplíchalová Jana  

 


