
 
 

Usnesení 7/2022 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 9.5.2022,  č.j. OUJ/99/2022 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce: 
Vlastimil Fikejz, Vladislav Doležal,  zapisovatel: Věra Doubková   
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k b. č. 3 
předběžný rozpočet pro úpravu prostor pro školní jídelnu v ZŠ ve výši 500 000 Kč.  

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

 
Usnesení k b. č. 4 
řešení situace s dodávkou elektřiny  po letních prázdninách.  

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

 
Usnesení k b. č. 6 
přijetí dotace z Pardubického kraje:  

  ve výši  15 000 Kč – věcné prostředky požární  ochrany jednotky SDH z rozpočtu 

Pardubického kraje  

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

 

rozpočtové opatření č. 1/2022 

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

 

neschválilo přijetí dotace na opravu kaple, restaurování nástěnné výmalby 

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

 

Usnesení k b. č. 8 
dodatek ke smlouvě o odvozu bioodpadu uzavřené dne 19.3.2014 s firmou Kompostárna Slatina, s.r.o.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

. 

neschválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 24.4.2014 

s firmou TextilEco a.s. 

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

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3:  

Ivana Myšáková informovala zastupitelstvo obce o situaci s přípravou prostor a návrhu rozpočtu pro 

školní jídelnu v Základní škole 

 

 



K bodu č. 4:  

informaci  o situaci  s novou smlouvou na odběr elektřiny, stávající smlouva je platná do 31.12.2022.  

 

K bodu 5:  

informaci o  přípravě oslav výročí obce, termín pracovní schůze 23.5. 

 

K bodu 6:  

informace  o neschválení sportovní dotace  z programu C1 z Pardubického kraje: Podpora výstavby, 

rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení 

 

K bodu 7:  

informace  o Zprávě o přezkoumání hospodaření Obce Jehnědí za rok 2021 

 

K bodu 9:  

informaci  ke stavebním akcím : 

 MK zadní cesta, další úpravy komunikací 

 Zastávky BUS – oprava horní a dolní zastávky 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

Zapsala:        
Věra Doubková                                                              Milan Myšák, starosta 
 
 

Zápis ověřili: 
       Vlastimil Fikejz  
 
 

Vladislav Doležal 
 


