
Usnesení 7/2020  ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 4.5.2020,  č.j. OUJ/69/2020 

 
 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 
obce: Kateřina Doležalová, Vladislav Doležal,  zapisovatel: Věra Doubková     
 (Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 3 
záměr pronájmu pozemku na p.č. 101  pro paní Janu Svatošovou.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 2, Zdržel se: 1) 

 
Usnesení k b. č. 6 
cenovou nabídku na opravu místních komunikací od firmy STRABAG v celkové výši  571 109,57 bez 
DPH.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 10 
umístění plechové garáže u obecní kolny na části pozemku p.č. 123/4 (dle přiložené situace), 
žádost o umístění garáže požádala paní Soňa Kovářová. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3:   
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o  pořádku v obci – pozemky Jana a Radek Svatošovi  

 
K bodu č. 4:   
informaci o finančním výhledu na rok 2020, tok peněz a situace s dotacemi pro rok 2020 (dotace 

z Krajského úřadu Pardubického kraje na sportovní aktivity jsou zrušeny).  

 
K bodu č. 5:   
informaci  o postupném otevírání MŠ a ZŠ. Pokud bude zájem ze strany rodičů, Mateřská škola se 

otevře 18.5., Základní škola 25.5.  

 
K bodu č. 7:   
informaci  o Změně územního plánu Jehnědí: připomínky jsou vypořádané, vyvěšená vyhláška je 

v platnosti, bude následovat definitivní schválení ÚP zastupitelstvem Jehnědí – navrhovaný termín 

po dohodě s MěÚ Ústí n. Orlicí je  pondělí 25.5. (platnost by měla být od 15.6.2020).  

 
 
 
 



K bodu č. 8:   
informaci  o  terénních  úpravách bývalého kluziště, proběhlo jednání se společností MADOS, která 

provede rekultivaci bývalého kluziště 

 
K bodu č. 9:   
informaci  o úpravách  zeleně v obci  

 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 3:   
starosta  obce připraví nájemní smlouvu pro paní Janu Svatošovou  

 

K bodu č. 8:   
starosta obce zajistí souhlas od MěÚ Ústí nad Orlicí  

 

 

 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková  
 

     Zápis ověřili: 
                             Kateřina Doležalová   
 

    Vladislav Doležal  
 
 

 


