
Usnesení 6/2020  ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 20.4.2020,  č.j. OUJ/63/2020 

 
 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Vojtěch Prokeš, Zdeněk Suchomel,  zapisovatel: Věra Doubková     
 (Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 3 
Zastupitelstvo souhlasí s odložením stavebních akcí na rok 2021:  rekonstrukce a zateplení 
hasičárny,  stavební akce ve Hliňáku (záleží na dotacích z Krajského úřadu Pardubice) 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
rozpočtové opatření č.1/2020 

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

 
 
Usnesení k b. č. 4 
Zastupitelstvo obce  schvaluje  Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce  Jehnědí  
za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 se 
závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce – ztrátu ve výši                
1  364 275,42 Kč a ztrátu z hospodářské činnosti ve výši  156 278,51 Kč.   ZO schvaluje 
závěrečný účet Obce Jehnědí za r. 2019 a tím splňuje  § 84 zák. 128/2000 Sb.  a souhlasí s 
celoročním hospodařením obce za r. 2019 bez výhrad dle § 17 zák. 250/2000 Sb. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jehnědí  za rok 

2019. Hospodaření  příspěvkové organizace ZŠ a  MŠ Jehnědí je s kladným výsledkem ve výši 

31 036,88 Kč.  

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

 
Účetní závěrka obce Jehnědí  za rok 2019. 
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce Jehnědí. K projednání účetní 
závěrky byly předloženy dokumenty popsané v protokolu o schvalování účetní závěrky, který 
je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jehnědí  za rok 
2019.  



Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Jehnědí.  K projednání účetní závěrky byly předloženy dokumenty 
popsané v protokolu o schvalování účetní závěrky, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 5 
Zastupitelstvo obce se usneslo, že pro  občany,  které se  díky mimořádným opatřením 

(epidemiologické pandemii)   dostali  do  finanční tísně, můžou požádat o odložení splatnosti 

místních poplatků.  

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

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3:   
Informaci  o úpravě rozpočtu – vyškrtnutí některých plánovaných akcí (návrh: rekonstrukce a 

zateplení hasičárny, popř. bez dotace stavební akce ve Hliňáku a zmenšení opravy místních 

komunikací), dohoda k uskutečnění dalších akcí 

 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 3:   
Starosta obce zajistí nabídku na opravu místních komunikací 
 

K bodu č. 6:   
Starosta obce zajistí  nabídku a možnosti uložení zeminy s firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice  
na p.č. 101.  
 

 

 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková  
 
 
 

    Zápis ověřili: 
                             Vojtěch Prokeš  
 

    Zdeněk Suchomel 
 

 
 


