
 
Usnesení 10/2018 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 13.8.2018,  č.j. OUJ/107/2018 
 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele 
zápisu jednání zastupitelstva obce: Doležal Vladislav, Milan Pospíšil, zapisovatel: Milan Myšák   
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
K bodu č. 3:   
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídkou společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o. ze dne 19.7.2018 na 
výstavbu bezdrátového rozhlasu ve výši 229 540 Kč bez DPH. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 

K bodu č. 4:   
Zastupitelstvo obce projednalo situaci s projektovou přípravou akce revitalizace dolního rybníka – 
revitalizace malé vodní nádrže v Jehnědí. Zásadně nesouhlasí s technickým řešením celé stavby 
(zasypání hráze kamenivem, kompletní výstavba nových stavebních objektů na hrázi) a nesouhlasí 
také s navrženým rozpočtem akce (je podstatně vyšší, než v původní studii k revitalizaci rybníka). 
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k ukončení smluvního stavu se společností AXIOM 
engineering s.r.o.  
 

 

K bodu č. 5:   
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídky společnosti Sefir, s.r.o. ze dne 30.7.2018 na rekonstrukci 
kanceláře OÚ ve výši 113 185,50 Kč bez DPH  a ze dne 31.7.2018 na rekonstrukci kuchyňky ve výši 
128 928 Kč bez DPH.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 

K bodu č. 6:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2018. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 6:   
Rozpočtovou změnu č. 6/2018. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 



 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 4:   
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání se společností AXIOM engineering s.r.o. o 
ukončení smlouvy č. 110588/2017. 
 
K bodu č. 5:   
Pověřuje starostu k jednání a k doplnění o propojovací otvor mezi novou kuchyňkou a zasedací 
místností. 
 
 
 

 

 

Zapsal:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Milan Myšák  

            
 
                Zápis ověřili: 

 Doležal Vladislav  
 Milan Pospíšil 

 
 
 

 

 


