
Usnesení 7/2016 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne:  9.5.2016 

 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Rozlívka Jaroslav, Pospíšil Milan,  zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b.č. 3 
podepsanou  smlouvu s firmou   STEIER Systems s.r.o., která provede výstavbu podkladu pro 

multifunkční hřiště v Hliňáku 

 

opěrná zeď ve Hliňáku: 

cenovou nabídku firmy  DZ Stavby na opěrnou zeď ve Hliňáku ve výši   57 710,-  Kč bez DPH 

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

 

Usnesení k b. č. 6 
nabídku firmy DZ Stavby s.r.o. na úpravu a rozšíření parkoviště u Obecního úřadu 

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

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3 
informaci  k výstavbě podkladu pro multifunkční hřiště a opěrné zdi ve Hliňáku 

 

p. David Luboš:  podal vysvětlení změny prováděcí firmy pro podklad multifunkčního hřiště a 

cesty (Štarmanovi – Novotní), původně práce měla vykonávat firma SPA and SPA, dle dohody 

se zastupitelstvem obce bude provádět výstavbu podkladu hřiště a cesty firma STEIER 

Systems, s.r.o. 

Dále podal vysvětlení k podané rozpočtové  nabídce  

 
K bodu č. 4 
informaci o zaslání nabídek 6 firmám na akci  „Volnočasové hřiště v Jehnědí“, podání nabídek 
je stanoven do 16.5.2016 do 12,00 hod., otevírání obálek 16.5.2016 v 18,00 hod.  
 

K bodu č. 5 
informaci  o podání nabídek na povrch multifunkčního hřiště ve Hliňáku 

 



K bodu č. 6 
informaci o podání nabídky firmy DZ Stavby s.r.o. na  úpravu a rozšíření parkoviště u 

Obecního úřadu,  

 

K bodu č. 7 
rozpočtovou změnu č. 1 
 

K bodu č. 8 
informaci k pravidlům  rozdělování dotací pro spolky (dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech)  z pracovní porady starostů obcí správního odbvodu města Ústí nad 

Orlicí konané dne 28.4.2016 v Ústí nad Orlicí.  

 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 3 

starosta obce zajistí dodatek ke smlouvě s firmou STEIER Systems, s.r.o. (výstavba podkladu 

multifunkčního hřiště)  ohledně termínu dokončení (dokončení stavby bude provedeno        

do měsíce od předání staveniště).  Zastupitelstvo požaduje použití geotextilie pod podkladní 

štěrk. 

 

K bodu č. 5 

starosta obce zajistí ještě další konkurenční nabídku na umělý povrch multifunkčního hřiště  

 

 

Zapsala:      Milan Myšák 
Věra Doubková      starosta  
 
 
       Zápis ověřil: 

Rozlívka Jaroslav  
 
Pospíšil Milan 

 

 
 

 

 


