
 
 

Usnesení 12/2017 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 13.11.2017,  č.j. OUJ/179/2017 

 
 

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: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 4 
nákup  komunální techniky pro zimní období  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 12 
poskytnutí dotací pro místní spolky dle schváleného rozpočtu na r. 2017 a následné uzavření 
veřejnoprávních smluv pro  spolky.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 14 
dar ve výši 5 000 Kč  pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí  – dar bude využit pro účely domácího 

hospice.  

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

 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 
K bodu č. 3:   
informaci  k dokončení  opravy vodovodu na Malé straně a následné asfaltování 
 
K bodu č. 6:   

informaci o  objednané opravě veřejného osvětlení a rozhlasu u p. Posla  
 
K bodu  č. 7 
informaci o přípravných prací  k instalaci konvektomatu ve školní kuchyni v ZŠ  Jehnědí 
 
K bodu  č. 8 
informaci  k broušení parket v sokolovně (v klubovně)  dokončení únor  2018 
 
K bodu  č. 9 
informaci o přípravě akcí:  

 postavení a zdobení vánočního stromu 17.11. a 25.11.2017 

 rozsvícení vánočního stromu  3.12.2017 

 posezení se seniory 1.12.2017 
 



K bodu  č. 10 
zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodeji části pozemku p.č. 1264/7, žadatel Marie a Jan 
Kmentovi, zastupitelstvo požaduje doplnění a úpravu žádosti.  
 
K bodu č.  13 

zápis finančního a kontrolního výboru 

 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
K bodu č.  5:   
pověřuje starostu obce  k přípravě žádosti  o dotaci  na opravu MK a  žádosti o dotaci na opravu 
chodníků v r. 2018 
 
K bodu  č. 11 
pověřuje starostu obce k sepsání výzvy ke sjednání nápravy znečištění místní komunikace ve směru 
na Oucmanice u čp. 71 
 
 
 

 

 

Zapsala:         Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                   starosta  
 

   Zápis ověřili: 
   Doležalová Kateřina   
   Pospíšil Milan 

 
 
 

 

 


