
Usnesení 9/2022 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 13.6.2022,  č.j. OUJ/114/2022 

 
 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 
obce: Vlastimil Fikejz, Kateřina Doležalová,  zapisovatel: Milan Myšák    
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k b. č. 6:  

přijetí dotace z Pardubického kraje:  

  ve výši  100 000 Kč – oprava místní komunikace z rozpočtu Pardubického kraje 

z Programu obnovy venkova 

 ve výši 150 000 Kč – podpora obecní prodejny  z rozpočtu Pardubického kraje 

z Programu obnovy venkova 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 7:  

dodatek č. 1 ke smlouvě s Textil Eco a.s. Boskovice (kontejnery na textil) 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 8:  

rozpočtové opatření č. 3/2022 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 9:  

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 2022/2023 výjimku z počtu dětí ve třídě 

mateřské školy  z 24 dětí na 28 dětí na školní rok 2022/2023 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 10:  

neschválilo nabídku společnosti Ekola na kontejner na bioodpad 

(Výsledek  hlasování: Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 0) 

 
 
 



 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3:  

informaci   o opravě střechy na budově ZŠ a MŠ, zavážení materiálu bude od 16.6. 

 

K bodu č. 4:  

o nabídce  pana Kavalíka na opravu  podlahy garáže v hasičárně ve výši 53.557 Kč 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

K bodu č. 5:  

informaci  o průběhu stavebních prací - opravy zastávek a opravy schodiště u OÚ 

 

K bodu č. 8:  

rozpočtové opatření č. 2/2022 

 

K bodu č. 11:  

zápisy kontrolního a finančního výboru 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zapsal:  
Milan Myšák Milan Myšák, starosta obce   
 

Zápis ověřili:   
Vlastimil Fikejz 
 
Kateřina Doležalová  

 


