
 
Usnesení 6/2018 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 14.5.2018,  č.j. OUJ/59/2018 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
schvaluje návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Doležalová Kateřina, Šplíchalová Jana, zapisovatel: Věra Doubková   
 (Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 3 
Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce  Jehnědí  za rok 2017 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Zastupitelstvo obce  schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce – zisk ve výši                   
806 841,01 Kč a ztrátu z hospodářské činnosti ve výši  37 912,98 Kč.   ZO schvaluje závěrečný účet   
Obce Jehnědí za r. 2017 a tím splňuje  § 84 zák. 128/200 Sb.  a souhlasí s celoročním hospodařením 
obce za r. 2017 bez výhrad dle § 17 zák. 250/2000 Sb. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 4 
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jehnědí  za rok 2017. Hospodaření  příspěvkové organizace ZŠ a  MŠ 

Jehnědí je s  nulovým výsledkem.  

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

 
Usnesení k b. č. 5 
Účetní závěrku obce Jehnědí za rok 2017 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 6 
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jehnědí za rok 2017 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 7 
Použití  daru   na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar ve výši  6 000 Kč bude poskytnut 
Obcí Svatý Jiří. Dar  bude použit  na nákup pomůcek  do MŠ Jehnědí.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Dar pro TJ Sokol Jehnědí na akci „Dětský den“ ve výši 1 000 Kč, který se bude konat 26.5.2018. 

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

 
Usnesení k b. č. 8 
Přijetí dotací z Pardubického kraje:   

 ve výši 58 000 Kč - výměna oken a okapů na budově ve Hliňáku z Programu „Podpora 
výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého 
majetku sportovních zařízení a organizací“  



 ve výši 100 000 Kč - oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice z Programu  obnovy 
venkova  

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

 
 
Usnesení k b. č. 9 
podanou nabídku  na opravu veřejného osvětlení v celé obci  od firmy Elektroobchod Škrba s.r.o  
Choceň a montážní  práce od Tomáše Posla v celkové výši  412 545 Kč.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 9 
informaci  o podané nabídce k opravě veřejného osvětlení v celé obci  od firmy Elektroobchod 
Škrba s.r.o  Choceň a montážní  práce od Tomáše Posla v celkové výši  412 545 Kč.  
 
informaci o podané nabídce k opravě místních komunikací  od firmy  STRABAG 
 
 
K bodu č. 10 
informaci  o průběhu akcí:  

 oplocení požární nádrže před základní školou se odsouvá   

 sokolovna – v kuchyni se provádějí stavební práce  

 úprava chodníku za sokolovnou – dojde k upřesnění a dokončení ze strany dodavatele  

 nové stanoviště kontejnerů v horní části obce u čp. 11   
 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 10:  
místostarosta obce zajistí ve  spolupráci s SDH Jehnědí se Zdeňkem Suchomelem  přípravu návrhu 
na filtraci nádrže  u základní školy  
 
místostarosta obce zajistí cenovou nabídku na přípravu  nového stanoviště kontejnerů (zámková 
dlažba) v horní části obce u čp. 116  
 

 

Zapsala:                                                                                       Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková  
 

      Zápis ověřily: 
                               Doležalová Kateřina 

      Šplíchalová Jana 
 
 
 


