
Usnesení 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne:  14.3. 2016 

 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Jaroslava Rozlívku, Vlastimila Fikejze, zapisovatele: Věru Doubkovou  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 5  
sponzorský dar ve výši 1 000 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar bude 
poskytnut firmou STAPO, s.r.o, Vrbová 655, Ústí nad Orlicí.  Dar  bude použit na nákup cen 
do soutěží na maškarní karneval.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
sponzorský dar ve výši 1 000 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar bude 
poskytnut firmou  KOMP –  Miloš Pokorný,  KOMP-CZ s.r.o., Voděrady, Džbánov 14,  56601.  
Dar  bude použit na nákup cen do soutěží na maškarní karneval.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy 
Jehnědí  za rok 2015 ve výši 4 522,36 Kč do rezervního fondu.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3 

informaci  o prořezání 4 lip u sokolovny(ořez provedl p.  Marcel Veselý z Oucmanic), 

provedení  výsadba nové zeleně  (javory, keře) u silnice II/315 u čp. 122 (Briolovi) 

 
K bodu č. 4 

informaci  o přípravě opravy silnice II/315  z Louček  do Jehnědí – výměna povrchu silnice, 

oprava kanálů po obci, práce by měly probíhat během roku 2017. V rámci akci se provedou 

nové přejezdy na chodníky, případné další opravy chodníků bude ale financovat obec. 

 
K bodu č. 6 

zápis finančního a kontrolního výboru 
 
 
 
 



K bodu č. 7  
informaci  o přípravě výstavby dětského hřiště  ve Hliňáku, výsledek žádosti o dotaci (podaná 

v prosinci 2015)  by měl být vyhodnocen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  do konce 

dubna 2016 

 
K bodu č. 8 

informovaci  o přípravě stavebních akcí:  

požární nádrž u ZŠ a MŠ Jehnědí  – starosta zajistí u firmy DZ Stavby, p. Zítka výměnu vedení 

šachta – vpusť do obecní kanalizace v délce cca 10m 

 
 

Zapsala:      Milan Myšák 
Věra Doubková      starosta  
 
 
       Zápis ověřili: 

Rozlívka Jaroslav    
Fikejz Vlastimil   

 
 
 

 
 


