
 

Usnesení 10/2016 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 13.6.2016 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Pospíšil Milan, Doležalová Kateřina, zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k bodu č. 3:   

 Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce  Jehnědí  za rok 2015 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se závěrem, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce – zisk ve výši 1 892 379,65 Kč a zisk 
z hospodářské činnosti ve výši  29 228,18 Kč.   ZO schvaluje závěrečný účet   Obce 
Jehnědí za r. 2015 a tím splňuje  § 84 zák. 128/200 Sb.  a souhlasí s celoročním 
hospodařením obce za r. 2015 bez výhrad dle § 17 zák. 250/2000 Sb. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k bodu č. 4:   
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jehnědí za rok 2015 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. 5:  
Účetní závěrku obce  Jehnědí  za rok 2015 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. 6: 
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí 
nad Orlicí za rok 2015. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k bodu č.  8 

 Přijetí dotace z Programu podpory stavební obnovy a restourování kulturních 

památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 

2016 ve  výši 20 000 Kč na restaurování pomníku padlým ve světové válce  v  obci 

Jehnědí  

 Přijetí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany  jednotky 

sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Pardubického kraje 2016 ve  výši 15 000 Kč  

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



 
Usnesení k bodu č.  9 
Rozpočtovou změnu č. 3  – dotace z KU PK   

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

 

Usnesení k  bodu č.  11 

Dar na spoluúčast nákladů na zpevnění obecních pozemků před domy majitelů: 

Suchomelovi, Čihákovi, Briolovi. Dar bude poskytnut ve výši ve výši  200 Kč/m2 dle skutečné 

výměry zámkové dlažby, v maximální míře 26 m2. Příjemce daru nesmí mít pohledávky k Obci 

Jehnědí. 

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

 

Usnesení k  bodu č.  12 
Záměr prodeje části  pozemku p.č. 1264/7 dle přiložené situace. 

Cena pozemku je ve výši 30 Kč/m2.  Žádost o odkoupení podal Roman Bače, Jehnědí čp. 23. 

(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k  bodu č.  13 
Podpis smlouvy s firmou VAK Jablonné nad Orlicí  – prodloužení vodovodu – dolní konec (na 

p.č. 101, 1281/7, a 1293/35) 

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

 

Usnesení k  bodu č.  14 
Nákup nového chladícího boxu do prodejny potravin. 

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

 
Usnesení k  bodu č.  15 
Spolufinancování  obcí Voděrady, Sudislav nad Orlicí, Oucmanice, Svatý Jiří a Hrádek   na   

Zabezpečení chodu zájmových útvarů volnočasových aktivit   a zároveň schvaluje závazný 

ukazatel ve výši 12 000 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Jehnědí.  

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

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu  č. 7 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  za rok 2015 
 
 
K bodu č.  10 
informaci  ke stavebním akcím: 

 oprava zadní cesty -  stavba dokončena a předána  



 

 výstavba multifunkčního hřiště -  zastupitelstvo obce  souhlasí s návrhem smlouvy 

o dílo s firmou SIBERA systém, Stará Boleslav na zhotovení povrchu 

multifunkčního hřiště ve Hliňáku, zastupitelstvo obce pověřuje  starostu obce 

k podpisu smlouvy o dílo s firmou SIBERA dle nabídky 

 volnočasové hřiště – starosta obce podepsal smlouvu o dílo s firmou ALESTRA 

s.r.o.,  Tišnovská 305, 664 34  Kuřim 

 úprava parkoviště OÚ – zastupitelstvo obce se domluvilo, že úprava parkoviště 

před obecním úřadem se posune na podzim z důvodu financí  obce  

 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
 
 
 
Zapsala:         Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                   starosta  
 

   Zápis ověřili: 
          Pospíšil Milan  

   Doležalová Kateřina 
 


