
Usnesení 9/2018 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 9.7.2018,  č.j. OUJ/90/2018 

 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
Návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 
obce: Šplíchalová Jana, Doležalová Kateřina, zapisovatel: Věra Doubková   
 (Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 3 
souhlasí s nákupem malotraktoru a schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2018.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 5 
Smlouvu  o zřízení služebnosti inženýrské sítě - věcného břemene   č. SLS/69/18/Hd Jehnědí za  
účelem umístění vodovodu  – na pozemcích p.č.  101, 1264/7, 1281/7, 1301/2 pro firmu Vodovody 
a kanalizace a.s. Jablonné nad Orlicí.  
Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6 930,- Kč + DPH. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 6 
prodej části  pozemku p.č. 1264/7 dle přiložené situace.  Cena pozemku je ve výši 30 Kč/m2. Žádost 

o odkoupení podal Pavel Fikejz, náklady spojené s prodejem pozemku zajistí žadatel.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 7 
pojednalo a schválilo  žádost Základní školy a Mateřské školy Jehnědí o povolení výjimky z počtu 
dětí ve třídě mateřské školy v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z 24 dětí 
na 28 dětí na školní rok 2018/2019 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: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 4:  

informaci o průběhu akcí: 

 opravy místních komunikací  

 osvětlení hlavní komunikace – během července T. Posel nastoupí na opravu veřejného 
osvětlení  

 škola – ředitelna – úprava elektroinstalace, malování, broušení parket, zastupitelstvo 
souhlasí s výměnou lina na chodbě před ředitelnou  



 přesunutí kanceláře úřadu  

 sokolovna – probíhají dokončovací práce v kuchyni 

 multifunkční budova ve sportovním areálu  Hliňáku – proběhla výměna oken, výměna 
okapů proběhne na podzim  

 probíhá oprava zvonění v kapli, v současné době je kaple bez zvonu, zvon byl  odvezen 
k opravě uchycení  

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
 

 

 

Zapsala:                                                                               Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková  
 

 
                Zápis ověřily: 

                            Šplíchalová Jana  
   Doležalová Kateřina  
 
 
 

 

 


