
Usnesení 1/2020 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 13.1.2020,  č.j. OUJ/4/2020 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

 

Usnesení k b. č. 3 
návrh rozpočtu na rok 2020 dle přílohy.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č.  4 
 návrh Plánu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí na r. 2020  a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a 

MŠ Jehnědí na roky 2021 a 2022.  

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

 
Usnesení k b. č.  5: 
Smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2019098/SOBS VB/1,  Jehnědí, č.parc. 135/11- knn,  za účelem vybudování nového kabelového vedení na 
pozemcích p.č. 139/1 1281/7 pro ČEZ Distribuce, a.s., Žádost  o uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí 
podala firma  GTT, a.s., se sídlem Horňátecká 1772/19, 182 00  Praha, která zastupuje firmu ČEZ 
Distribuce, a.s. 
Zřízení věcného břemene bude zpoplatněno a to za jednorázovou finanční náhradu ve výši  1 000,- Kč. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Smlouvu  o zřízení věcného břemene – služebnosti č.  IV-12-2018227/VB/1,  Jehnědí, č.parc. 846/3 -knn,  
za účelem vybudování nového kabelového vedení na pozemku p.č. 1275 pro ČEZ Distribuce, a.s., Žádost  
o uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene podala firma  Geodéze Česká Třebová s.r.o., se sídlem  
Palackého 297, 560 02  Česká Třebová, která zastupuje firmu ČEZ Distribuce, a.s. 
Zřízení věcného břemene bude zpoplatněno a to za jednorázovou finanční náhradu ve výši  1 000,- Kč. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

K bodu č.  7: 
informaci o přípravě veřejné schůze 28.1.2020 od 18,00 hod.  

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

K bodu č.  6: 
Starosta obce zajistí nájemní smlouvu s p. Jemelkou (vedle čp. 34.) 

 

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

Doležalová Kateřina   
Prokeš Vojtěch  

 


