
 
Usnesení 8/2021 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 31.5.2021,  č.j. OUJ/64/2021 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 
obce: Doležal Vladislav, Prokeš Vojtěch,  zapisovatel: Věra Doubková 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 3 
vítěze veřejné zakázky  „Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“  firmu  Romana 

Macáka, Revoluční 1419, 565 01  Choceň, IČ 691 35 029 

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

 
Usnesení k b. č. 4 
povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) Základní škole a Mateřské škole Jehnědí, 

IČ 75016133, pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě 

stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 140/2018 Sb., o základním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Minimální počet žáků v základní škole ve školním roce 

2021/2022 bude  39 žáků, tj. průměrně  13 žáků na jednu třídu.  

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

 

povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Základní škole a 

Mateřské škole Jehnědí, IČ 75016133, pro školní rok 2021/2022 výjimku z počtu dětí ve třídě 

mateřské školy  z 24 dětí na 26 dětí na školní rok 2021/2022 za předpokladu, že toto zvýšení 

počtu dětí nebude mít vliv  na újmu kvality  vzdělávací činnosti školy a budou  splněny podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.  

 (Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Usnesení k b. č. 5 
nabídku   p. Crhounka Františka,  Dlouhá Třebová   na zednické práce v garáži hasičárně 

(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 6 
přijetí dotací z Pardubického kraje:   

 ve výši  100 000 Kč – oprava místních komunikací z Programu obnovy venkova 

 ve výši 100 000 Kč – podpora provozu prodejny v obci Jehnědí z Programu obnovy 

venkova  

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

 



 
 
Usnesení k b. č. 7 
prodej části  pozemku  p.č. 1264/7  dle přiložené situace. Cena pozemku je ve výši 50 Kč/m2.  
Žádost o odkoupení podali manželé Alena  a Petr Provazníkovi, Jilemnického 73, 562 01  Ústí nad 
Orlicí. Náklady související s prodejem pozemku hradí kupující.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Usnesení k b. č. 8 
Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 864/12 (dle přiložené situace)                  
(Výsledek  hlasování: Pro: , Proti: 7, Zdržel se: 0) 
 
Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 877/42 (dle přiložené situace)                 
(Výsledek  hlasování: Pro: 3, Proti: 4, Zdržel se: 0) 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene na p.č. 864/12 – přístup k nemovitosti  
 
Žádost  o odkoupení podal pan Jan Johanides, Jehnědí čp. 88.  

 
Usnesení k b. č. 9 
zastupitelstvo obce neschválilo záměr pronájmu části pozemku  p.č. 1018/6 před čp. 116  

Žádost o pronájem pozemku podala paní Martina Doktorová   

(Výsledek  hlasování: Pro: , Proti: 6, Zdržel se: 1) 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 
K bodu č. 5:  
informaci  o přípravných pracích v hasičárně.   

 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

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

            Doležal  Vladislav   
 

 
             Prokeš Vojtěch  

 


