
 
Usnesení 11/2017 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 9.10.2017,  č.j. OUJ/153/2017 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Šplíchalová Jana, Doležal Vladislav, zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k bodu č. 6:   
podpis  Smlouvy o dílo č. CIMV22/17 Jf s firmou VAK Jablonné n.Orlicí, která se týká 
projektové dokumentace na akci: Jehnědí, Dolní konec- prodloužení vodovodu II.etapa.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k bodu č. 10:   
rozpočtovou změnu č. 6 

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

 

Usnesení k bodu č. 13:   
Plán  inventur na rok 2017 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 
K bodu č. 3:   
informaci  k akci modernizace  silnice II/315, harmonogram prací 
 
K bodu č. 4:  
informaci o nákupu auta pro zásahovou jednotku SDH Jehnědí 
 

K bodu č.  5:   
informaci  o dokončení opravy křížku u sokolovny  
 
K bodu  č. 7 
zastupitelstvu obce byla předložena nová (neúplná) nabídka na Smlouvu o sdružených 
službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (nn) od firmy ČEZ  na rok 2018 
 
K bodu č.  8 
informaci  o přípravě akcí:  

 postavení a zdobení vánočního stromu 25.11.2017 

 posezení s důchodci 1.12.2017 



 rozsvícení vánočního stromu  3.12.2017 

 obecní ples 17.3.2018 
 
K bodu č.  9 
informaci, že byli obesláni vlastníci nedostavěných nemovitostí  na zainvestovaných 
pozemcích obce k zaplacení sankce z důvodu nedokončených staveb v daném termínu  
 

K bodu č.  11 
vrácení  daru  pro TJ Sokol Jehnědí na akci „Jehnědský moderní pětiboj“ ve výši 1 000 Kč, 

který se z důvodu nepřízně počasí nekonal  

 
K bodu č.  12 
informaci o nabídce volného obecního bytu v základní škole, byt bude volný během r. 2018. 
Žádosti přijímá obecní úřad Jehnědí do 30.11.2017 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č.  6:   
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce  k zajištění dalších náležitostí týkající Smlouvy o 
dílo č. CIMV22/17 Jf s firmou VAK Jablonné n.Orlicí, která se týká projektové dokumentace – 
název projektu: Jehnědí, Dolní konec- prodloužení vodovodu II.etapa.  
 

K bodu č.  7:   
zastupitelstvo obce  pověřuje starostu obce k podpisu nové smlouvy s firmou ČEZ na rok 
2018 za podmínky, že tarifní sazby budou  ve stejné ceně, nebo nižší než stávající smlouva 
 

 

Zapsala:         Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                   starosta  
 

   Zápis ověřili: 
      Šplíchalová Jana  
    Doležal Vladislav     
 

 


