
Usnesení 4/2021 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne:  8.3.2021,  č.j. OUJ/25/2021 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 
obce: Milan Pospíšil, Zdeněk Suchomel,  zapisovatel: Věra Doubková 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 3 
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí na r. 2021  a  Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Jehnědí 

na roky 2022 a 2023.  

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

 
Usnesení k b. č. 4 
Obecně závaznou  vyhlášku  č.  1/2021 o místním poplatku ze psů.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 5:  

Informaci  o  Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 
 

K bodu č.  6: 
Informaci  o opravě zadní cesty (od čp. 15 po čp. 73) – možné varianty a odvodnění, oprava bude 

probíhat ve dvou etapách  

Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění objednávky prací s firmou Strabag na  opravu zadní 

cesty,  bude probíhat ve dvou etapách  

 

K bodu č.  7: 
Informaci o spotřebě el. energie za rok 2020 
 

K bodu č. 8: 
Informaci o opravě silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí a plánované uzavírce Hrádek – Ústí nad 

Orlicí  

 

K bodu č.  9: 
Informaci o  podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj: Podpora v oblasti sportu a volnočasových 

aktivit (program C 1 – Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení 

investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací) – Rekonstrukce multifunkční 

budovy ve sportovním areálu Hliňák 

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce  o  přípravě žádosti o dotaci na opravu střechy ZŠ a 

MŠ 



 
 
 
K bodu č.  10: 
Informaci o  terénních úpravách a odvozu zeminy firmou Mados z   plochy u vodojemu nad 

Jehnědím  a úpravách na místě bývalého kluziště  

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

K bodu č.  6: 
Starosta obce zajistí objednávku prací u firmy Strabag na  oprava zadní cesty (od čp. 15 po čp. 73) 
 
 

 

 

 

Zapsala:                                                                            Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková   
 
                                                                                           Zápis ověřili:   
 
                                                                                           Milan Pospíšil  
 
 
                                                                                           Zdeněk Suchomel  
 
 
 

 


