
 
 

Usnesení 11/2016 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 11.7.2016 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Šplíchalová Jana, Fikejz Vlastimil, zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k bodu č. 3:   
žádost Základní školy a Mateřské školy Jehnědí o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v  
MŠ a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a  § 
2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  na školní rok 2016/2017. Obec 
Jehnědí povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí u MŠ stanoveného prováděcím právním 
předpisem do počtu 28 dětí u MŠ 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: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

Usnesení k bodu č. 6:   
rozpočtovou změnu č. 4   

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

 

Usnesení k bodu č. 7:   
prodej části  pozemku p.č. 1264/7.  Cena pozemku je ve výši 30 Kč/m2. Žádost o odkoupení 

podal Roman Bače, náklady spojené s prodejem pozemku zajistí žadatel. Pozemek bude 

zatížen věcným břemenem, náklady spojené s věcným břemenem zajistí obec.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k bodu č. 8:   
zastupitelstvo obdrželo žádost od Jana Johanidese  o prodeji části pozemku č. 864/12 a 

pozemku č. 877/42. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem obou pozemků. 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 
K bodu č.  9 
zápis finančního a kontrolního výboru 
 
 



 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č.  4:   

 Fikejz Vlastimil zajistí objednávku oplocení multifunkčního hřiště 

 Milan Pospíšil zajistí objednávku ochranné sportovní sítě (multifunkční hřiště)  

 Milan Myšák zajistí návštěvu odpovědného zástupce firmy Alestra, se kterým se 

dohodne konečné rozmístění herních prvků (příprava dětského hřiště) 

 
K bodu č.  5:   

 Milan Myšák  zajistí oslovení firem na podání nabídek  ke stavební  akci - oprava  MK 

od čp. 15 (Štarmanovi)   k čp.  116 (Doktorovi),  

 
Zapsala:         Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                   starosta  
 

Zápis ověřili:                                                                                                                      
Šplíchalová Jana 

   Fikejz Vlastimil 
 


