
 
Usnesení 11/2018 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 10.9.2018,  č.j. OUJ/131/2018 
 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
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 
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje  2019 na opravu místních 
komunikací ve výši 100 000 Kč. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 4 
ukončení smlouvy č. 110588/2017 s firmou  AXIOM engineering s.r.o. Pardubice se zaplacením 
částky 31 000 Kč za projektovou přípravu.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 5 
nabídku společnosti Sefir, s.r.o. ze dne 23.8.2018 na nábytek do kanceláře OÚ. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 7 
dotaci  ve výši 15 000 Kč na opravu varhan v kostele ve Svatém Jiří  
 
Usnesení k b. č. 8: 

Zastupitelstvo obce  neschvaluje žádost o používání kontejneru na směsný komunální odpad pro 
domácnost. Shromažďování směsného komunálního odpadu se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jehnědí.   
(Výsledek  hlasování: Pro: 6 ,  Proti: 0, Zdržel se: 0).  

 

Usnesení k b. č. 9: 

Zastupitelstvo obce zamítá žádost Obce Voděrady.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6 ,  Proti: 0, Zdržel se: 0).  

 
Usnesení k b. č. 10: 

přijetí daru ve výši 6.000 Kč od firmy MODUS, spol. s r.o., Žižkova 273, 252 25 Jinočany, na sportovní 

a kulturní aktivity SDH Jehnědí.  

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

 

 



 
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3 
Informaci  o podání žádosti o dotaci  z Programu obnovy venkova Pardubického kraje  na rok 2019, 
žádost se podává k 30.9.2018. 
 
K bodu č. 5:   
Informaci k akcím:  

 firma Strabag dokončila opravu místní komunikace  ke škole  

 v druhé polovině září nastoupí firma VAK  Jablonné nad Orlicí  na stavbu nového vodovodu 
v dolní části obce  

 
K bodu č. 6:   
Informaci o zahájení stavebních prací akce  „Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka III/36016“.   
 
K bodu č. 9: 

Informaci  o podané žádosti  obce Voděrady ohledně spádovosti dětí do Mateřské školy Jehnědí.  
 
K bodu č. 10: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8/2018.  

 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
K bodu č. 7: 

účetní zajistí sepsání veřejnoprávní smlouvy s panem Jiřím Olivou, Oucmanice 70 na poskytnutí 
dotace na opravu varhan v kostele ve Svatém Jiří 
 
 
 

 

 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Doubková Věra   

            
 
                Zápis ověřily: 

 Doležalová Kateřina 
  Šplíchalová Jana 
 
 


