
 
Usnesení 8/2017 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 12.6.2017,  č.j. OUJ/92/2017 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce: 
Fikejz Vlastimil, Pospíšil Milan, zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k bodu č. 3:   
Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce  Jehnědí  za rok 2016 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Zastupitelstvo obce  schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce – zisk ve výši                   1 
358 202,53 Kč a ztrátu z hospodářské činnosti ve výši  33 328,62 Kč Kč.   ZO schvaluje závěrečný účet   
Obce Jehnědí za r. 2016 a tím splňuje  § 84 zák. 128/200 Sb.  a souhlasí s celoročním hospodařením 
obce za r. 2016 bez výhrad dle § 17 zák. 250/2000 Sb. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k bodu č. 4:   
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jehnědí za rok 2016 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. 5:  
Účetní závěrku obce  Jehnědí  za rok 2016 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. 6: 
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí 
za rok 2016. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
K bodu č.  8 
spolufinancování  obcí Voděrady, Sudislav nad Orlicí, Oucmanice, Svatý Jiří a Hrádek   na   Zabezpečení 

chodu zájmových útvarů volnočasových aktivit   a zároveň schvaluje závazný ukazatel včetně 

rozpočtové změny ve výši 14 000 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Jehnědí.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
K bodu č. 9 
přijetí dotací z Programu obnovy venkova Pardubického kraje  a z rozpočtu Pardubického kraje v roce 

2017:  

 ve výši 100 000 Kč na opravu místních komunikací  

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

 ve výši  80 000 Kč na pořízení dopravního automobilu (jednotka sboru dobr.hasičů) 

 ve výši 70 000 Kč restaurování krucifixu 

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



 
 
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.2   

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

 
K bodu č. 10 
projednalo  a schválilo nabídku firmy  STRABAG a postup prací na opravě MK Malá strana v následující 

podobě: 

 vypustit z cenové nabídky zpevňující vrstvy 

 místní komunikace se bude opravovat v původním půdorysu, obec bude informovat občany na 
Malé straně o průběhu opravy  

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

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu  č. 7 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  za rok 2016 
 
K bodu č. 11 
informaci  o stavebních akcích  pro nejbližší dobu: 

 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ  

 výměna osvětlení ZŠ 

 parkety sokolovna 

 oprava křížku 

 koupaliště – oplocení se posouvá na podzim 2017 

 
K bodu č. 12 
informaci  o přípravě  žádosti o dotaci na MK, možnosti financování oprav MK 

 
K bodu č. 13 
informaci o nabídce firmy AXIOM engineering s.r.o. Pardubice  na revitalizaci dolního rybníka 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
 
Zapsala:         Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                   starosta  
 

   Zápis ověřili: 
                                                                                 Pospíšil Milan 
                                                                   Fikejz Vlastimil      


