Usnesení 2/2019 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí
konané dne: 29.1.2019, č.j. OUJ/19/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení k b. č. 2
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva
obce: Fikejz Vl., Suchomel Zd.
mandátová komise: Pospíšil M., Prokeš V.
návrh usnesení, zapisovatel: M. Myšák
(Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení k b. č. 3
rozpočet na rok 2019:
Příjmy:
Třída 1 – daňové příjmy
5 936,60 tis. Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy
313,20 tis. Kč
Třída 3 – kapitálové příjmy
77,00 tis. Kč
Třída 4 – přijaté dotace (souhrnný dot. vztah)
72,50 tis. Kč
Příjmy CELKEM
6 399,30 tis. Kč
Výdaje:
Třída 5 – běžné výdaje
6 399,30 tis. Kč
Třída 6 – kapitálové výdaje
0 tis. Kč
Výdaje CELKEM
6 399,30 tis. Kč
Podrobný rozpis příjmů a výdajů dle paragrafů a položek je uveden v příloze
(Výsledek hlasování: Pro: 6 , Proti: 0, Zdržel se: 0)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
K bodu č. 4
informaci o plánovaných akcí na rok 2019:
- stavební úpravy v obecní prodejně - omítka boční strany, zastřešení a mříž na boční straně
(rampa)
- cesta Kment - Novotný, zadní cesta, malá strana - pokračování, chodníky (popř. zapojení
rezervy)
- Odbahnění dolní rybník, uložení
- akce podle potřeby ZŠ a MŠ
- oprava oplechování, reflektor (zkusit dotaci)
- napojení na IZS
- malování
- projektové práce
- opravy komínů
- zeď

-

případná výměna plynového kotle a bojleru sokolovna
Výměna veřejného osvětlení - další světla
Změna ÚP
Stavba přístřešku u obecní kolny
výsadba náhradní zeleně - zajistí Pardubický kraj
úpravy nádrže u školy (koupaliště)
dveře zasedačka, podlaha zasedačka
Zabezpečení OÚ, kolna, dveře hasičárna

K bodu č. 5
starosta obce informoval zastupitelstvo a hosty o:
- plánované opravy komunikace II/315
- problém s počtem dětí v MŠ a ZŠ – paní ředitelka seznámila zastupitelstvo a hosty ohledně
naplnění mateřské školy Jehnědí a kritérií pro přijetí dětí
- problematika odpadů – od příštích let bude docházet k navýšení ceny za komunální odpad
- veřejné osvětlení a rozhlas – bude dále seřízeno

Zastupitelstvo obce ukládá:

Zapsal:
Myšák Milan

Milan Myšák
starosta
Zápis ověřili:
Suchomel Zdeněk
Fikejz Vlastimil

