
 

 

         Obec Jehnědí 
 

 

Usnesení 8/2015 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 8. 6. 2015 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Usnesení k b. č. 2: předložený návrh programu jednání zastupitelstva obce  

          ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce  

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

 

Usnesení k b. č. 5 

záměr prodeje části  pozemku p.č. 167/1 a záměr prodeje části pozemku č. 1342/4 – nově 

označené díly „e“ a „f“, které budou přičleněny k pozemku č. 167/1.  Cena pozemku je ve 

výši 30 Kč/m
2
.  

Žádost o odkoupení podala Hana Přívratská, Jehnědí čp. 97 

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

 

Usnesení k b. č. 6 

nákup  pozemku p.č. 1018/32, který vznikl rozdělením pozemku č. 1018/2, nákup pozemku 

p.č. 167/7, který vznikl rozdělením pozemku p.č 167/2 a nákup pozemku p.č. 166/3, který 

vznikl rozdělením pozemku p.č. 166/2  

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

 

Usnesení k b. č. 7 

podpis smlouvy o  poskytnutí neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova od 

Pardubického kraje na opravu požárních nádrží ve výši 100 000 Kč.  

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

 

Usnesení k b. č. 12 

oplocení části pozemku p.č. 101, který má v pronájmu  Radek Svatoš, Jehnědí čp. 71 

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

 

Usnesení k b. č. 13 

rozpočtovou změnu č. 3.  

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

 

 

 

 

 

 

 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

 K bodu č. 3:   
připomínky hostů ohledně nedodělaných chodníků v  nové výstavbě 10 RD v horní části obce 

(z nedostatku finančních prostředků nebudou letos chodníky vystavěny) 

 

 

 K bodu č. 4 

 informaci k finanční situaci obce – k 31.5.   nebyly poslány  daňové příjmy dle návrhu  

 

 K bodu č. 8 

 informaci k zateplení ZŠ a MŠ v Jehnědí, firma Tomáš Kozel, místem podnikání Mistrovice 

222,  má nastoupit dle smlouvy  do 15.6.2015, na 20. 6. 2015  se svolává brigáda na stěhování 

horní třídy v ZŠ.  

 

 K bodu č. 9 

informaci  o výsadbě zeleně v obci, výsadbu provedl  p. Haupt,  Ústí nad Orlicí  

 

 K bodu č. 10 

informaci k opravě požárních nádrží –   dolní rybník (oprava hráze),  oprava koupaliště – 

zastupitelstvo navrhuje vyčištění spár brigádnicky, oprava spár dodavatelsky  

 

 K bodu č. 14 

informaci  o termínu další  schůze z důvodu dovolených, schůze se bude konat  29.6., v době 

letních  prázdnin podle potřeby 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

 K bodu č. 3:   
starosta obce zajistí výzvu pro majitele nedokončených  rodinných domů v nové zástavbě 

v horní části obce a pozve majitele nedokončených staveb k jednání  

 

 K bodu č. 10 

starosta obce zajistí prohlídku dolního rybníka – osloví firmu JD Dlouhý, Vračovice 

místostarosta obce zajistí oslovení firem na opravu spár v koupališti 

 

 K bodu č. 11 

starosta zajistí smluvní podmínky s panem J.Johanidesem, Jehnědí čp. 88 na pronájem 

pozemku p.č. 877/42.  

 

Zapsala:         Milan Myšák 

Doubková Věra                                                            starosta  

   Zápis ověřili: 

                                                                          Pospíšil Milan 

                                                                                     Doležal Vladislav   
   


