
Usnesení 18/2019 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 9.12.2019,  č.j. OUJ/176/2019 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Zdeněk Suchomel, Vojtěch Prokeš,  zapisovatel: Věra Doubková 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 3 
návrh obecně závazné  vyhlášky  č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(opraveno dle požadavku odboru dozoru MVČR).   

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

výdej počtu známek za místní poplatek  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   pro spolky: Známka je vydávána na 
jednu popelnici o objemu 240 l pro spolek. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č.  6 
Pravidla rozpočtového provizoria obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jehnědí  

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

 
Usnesení k b. č.  7 
rozpočtové opatření č. 8/2019 

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

 
Usnesení k b. č.  8 
Rozpočtový výhled obce na roky 2020 až 2024.  

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

 
 
Usnesení k b. č.  10 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. pozemku p.č. 61  a části pozemku p.č. 
1264/7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 61 a části pozemku  p.č. 1264/7 podal pan Leoš 
Sodoma podal dne 25.11.2019 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č.  11 
člena finančního výboru paní Janu Štarmanovou 

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



 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

K bodu č. 4:  

informaci o dokončení všech stavebních akcí za rok 2019 

 

K bodu č.  5: 
informaci  o změně Územního plánu, dnes proběhlo veřejné projednávání návrhu změny č. 1 

územního plánu obce Jehnědí v zasedací místnosti  OÚ Jehnědí 

 
K bodu č. 6: 
informaci  o konání veřejné schůze ke schvalování rozpočtu obce na rok 2020 dne  28.1.2020 

v 18,00 hod.  

 
K bodu č. 9: 
informaci  o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce 

 

K bodu č. 12: 
informaci o předložené žádosti o změně doby používání veřejného osvětlení podané dne 
9.12.2019 od občanů obce Jehnědí. Zastupitelstvo obce tuto žádost bere na vědomí. 
Problematika veřejného osvětlení se bude řešit na veřejném zasedání zastupitelstva obce 
28.1.2020 v 18,00 hod. 
 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                                                                            Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková   
 
                                                                                           Zápis ověřili:   

Zdeněk Suchomel 
 
Vojtěch Prokeš 

 

 


