
 
Usnesení 10/2019 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 10.6.2019,  č.j. OUJ/96/2019 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce: 
Prokeš Vojtěch, Pospíšil Milan, zapisovatel: Věra Doubková   
 (Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 3 
povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) Základní škole a Mateřské škole Jehnědí, IČ 

75016133, pro školní rok 2019/2020 výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě stanoveného 

prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. Minimální počet žáků ve škole ve školním roce 2019/2020 bude  39 žáků, tj. 

průměrně  13 žáků na jednu třídu.  

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

 
Usnesení k b. č. 4 
povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Základní škole a Mateřské 

škole Jehnědí, IČ 75016133, pro školní rok 2019/2020 výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy  z 24 

dětí na 28 dětí na školní rok 2019/2020 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: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 5 
spolufinancování  obcí Voděrady, Sudislav nad Orlicí, Oucmanice, Svatý Jiří,  Hrádek a město Ústí nad 

Orlicí    na   zabezpečení chodu zájmových útvarů volnočasových aktivit   a zároveň schvaluje závazný 

ukazatel ve výši 14 000 Kč a  rozpočtové opatření č. 4/2019  pro Základní školu a Mateřskou školu 

Jehnědí pro školní na rok 2019/2020 

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 6 
nabídku od firmy  Izosan, s. r.o. Vračovice na opravu kaple   

(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 1, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 8 
výměnu  dvou sloupů veřejného osvětlení pod školou v rámci modernizace silnice II/315.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 9 
nabídku protiskluzové folie kolem nádrže.  

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



 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 6:   
informaci o předložených nabídkách na opravu kaple, nabídku předložila firma Degola, s.r.o.  Vračovice  

a Izosan, spol. s r.o. Vračovice   (viz přílohy v papírové podobě) 

 

K bodu č. 7 
informaci  o předloženém statickém propočtu na stavbu  tenisové  zdi ve Hliňáku.  

Starosta obce osloví stavební firmy a zajistí nabídky. 

 

K bodu č. 9 
informaci od Zdeňka Suchomela o průběhu stavebních prací na opravě požární nádrže u základní školy, 

předložil doplňující nabídku protiskluzové folie kolem nádrže. 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 

K bodu č. 6:   
starostu obce zajistí  sepsání smlouvy s firmou Izosan, s.r.o. na opravu kaple 
 

K bodu č. 7 
starosta obce osloví stavební firmy a zajistí nabídky  na stavbu  tenisové  zdi ve Hliňáku.  

 

 

 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková  
 
 

     Zápis ověřili: 
                              Prokeš Vojtěch   
 

     Pospíšil Milan  
 

 

 

 


