
 
Usnesení 10/2017 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 11.9.2017,  č.j. OUJ/136/2017 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

 
Usnesení k bodu č. 3:   
podání žádosti o dotaci  z Programu obnovy venkova na rok 2018 (Poskytovatel: Pardubický 

kraj)   na akce :  

1. oprava veřejného osvětlení  100 000 Kč  
2. úprava veřejných prostranství 100 000 Kč 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k bodu č. 5:   
nabídku na nákup  konvektomatu  pro školní jídelnu ZŠ a MŠ Jehnědí od firmy Gastro Ústí 
nad Orlicí 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k bodu č. 6:   
další  akce do konce roku:  

- výměna vchodových dveří (2x) v sokolovně  
- výměna oken v prodejně (sklad)  
zbývající akce se přesouvají na rok 2018 

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

 

Usnesení k bodu č. 8:   
zastupitelstvo obce neschválilo nákup auta pro zásahovou jednotku  
(Výsledek  hlasování: Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 3) 

 
Usnesení k bodu č. 9:   
rozpočtovou změnu č. 4 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č. 10:   
dar pro TJ Sokol Jehnědí  na akci „Jehnědský moderní pětiboj“ ve výši 1 000 Kč,  který se 

bude konat 16.9.2017 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2) 

 
 
 



 
Usnesení k bodu č. 11:   

Smlouvu o zápůjčce peněz pro FK Jehnědí 1980 na dofinancování zavlažování fotbalového 

hřiště ve Hliňáku se splatností do jednoho roku od podpisu smlouvy  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 

 
Usnesení k bodu č. 12:   
žádost Základní školy a Mateřské školy Jehnědí o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v  
MŠ a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a  § 
2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  na školní rok 2017/2018. Obec 
Jehnědí povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí u MŠ stanoveného prováděcím právním 
předpisem do počtu 28 dětí u MŠ za předpokladu, že toto zvýšení počtu dětí nebude mít vliv  
na újmu kvality  vzdělávací činnosti školy a budou  splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 4:  
informaci  o opravě vodovodu na Malé straně, firma VAK Jablonné nad Orlicí by měla 

dokončit stavební práce do 31.10.2017, firma STRABAG bude během listopadu provádět 

povrchové úpravy místní komunikace  

 
K bodu č.  5:   
informaci  o nabídce na  konvektomat pro školní jídelnu  od firmy GASTRO Ústí nad Orlicí 

 
K bodu  č. 7 
informaci  k opravě silnice II/315 Hrádek  

 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č.  5:   
pověřuje starostu obce na nákup konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ a MŠ Jehnědí.  

 

K bodu č. 6:   

pan Milan Pospíšil zajistí cenovou  nabídku od pana Zdeňka Samka  na výměnu vchodových 

dveří v sokolovně  a na výměnu 2 oken v prodejně (sklad)  

 

Zapsala:         Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                   starosta  
 

   Zápis ověřili: 
   Doležalová Kateřina 
   Pospíšil Milan 


