
Usnesení 6/2021 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 3.5.2021,  č.j. OUJ/55/2021 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 
obce: Zdeněk Suchomel, Milan Pospíšil,  zapisovatel: Věra Doubková 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 3 
zadávací dokumentaci s navrženými změnami pro výběrové řízení na výměnu střešní krytiny na 
budově ZŠ a MŠ Jehnědí   
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 5 
záměr prodeje části  pozemku p.č. 1264/7  dle přiložené situace. Cena je stanovena ve výši 50 

Kč/m2. Náklady související s prodejem pozemku hradí kupující.  

Žádost o odkoupení podali manželé Provazníkovi.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 6 
rozpočtové opatření č. 1/2021 

(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 10 
nabídku firmy Umělky s.r.o. Brno na regeneraci víceúčelového  hřiště  ve Hliňáku 

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

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3:  
informaci  o schvalování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na výměnu střešní krytiny na 
budově ZŠ a MŠ Jehnědí 
 
K bodu č. 4:   
informaci  o schválených dotací z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova ve výši 
100 000 Kč na opravu místních komunikací a  100 000 Kč na krytí provozních nákladů obecní 
prodejny. 
 
K bodu č.  7: 
informaci o situaci  s množstvím komunálního odpadu za první čtvrtletí roku 2021. 
 
K bodu č.  8: 
návrh na hromadné vyvážení septiků v obci během června 

 



 
K bodu č.  10: 
informaci   o probíhajících stavebních akcí – v hasičárně probíhají elektroinstalační práce,  starosta 
jednal s firmou Mados  ohledně odvozu zeminy nad Jehnědím,  kaple bude opravena v období 
květen – červen,  probíhají přípravné práce na výměně plotu před základní školou  
 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 3 
zastupitelstvo pověřuje starostu obce ke zveřejnění zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
výměnu střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí  
 
K bodu č.  8: 
místostarosta obce zajistí s firmou Petr Mikulecký Choceň hromadné vyvážení septiků v obci  
 
K bodu č.  9: 
starosta obce zjistí reference  ohledně nabídky firmy CBS Nakladatelství  na cyklomapu 
Orlickoústecko a její následné objednání  
 
 
 
 
Zapsala:                                                                            Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková   
 
 
                                                                                          Zápis ověřili:   
                                                                                          Suchomel  Zdeněk 
 

            Pospíšil Milan 
 
 

 

 

 

 

 


