
Usnesení 15/2018 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 12.11.2018,  č.j. OUJ/164/2018 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Vlastimil Fikejz a Kateřina Doležalová, zapisovatel: Věra Doubková    
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 4 
dodavatele el. energie pro rok 2019 a 2020 a to ČEZ ESCO, a.s. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 5 
Smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2018227/VB/1A, název:  Jehnědí, č.parc. 846/3- knn,  za účelem vybudování nového 
kabelového vedení na pozemku p.č. 1275 pro ČEZ Distribuce, a.s. Žádost  o uzavření smlouvy  o 
smlouvě budoucí podala firma  MONTPROJEKT, a.s. se sídlem Arnošta z Pardubic  2082, 531 17  
Pardubice, která zastupuje firmu ČEZ Distribuce, a.s. 
Zřízení věcného břemene bude zpoplatněno a to za jednorázovou finanční náhradu ve výši  
1 000,- Kč. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k b. č. 6:   
použití  daru   ve výši 4 000 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar ve výši 4 000 
Kč bude poskytnut Obcí Sudislav n.Orl. Dar  bude použit na nákup pomůcek  do MŠ Jehnědí.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 9:   
plán  inventur na rok 2018 

(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 
K bodu č. 3:   
informaci  o probíhajících akcích:  

 probíhá vyčištění horního rybníka  

 probíhá stavba přístřešku u obecní kolny  

 probíhá II. etapa výměny oken v kabinách ve Hliňáku   

 VAK Jablonné nad Orlicí provádí  stavební práce od sokolovny směrem ke Hliňáku (k 
odbočce za čp. 44)  

 
 



 
 
 
 

K bodu č. 7:   
informaci  o přípravě  kulturních akcí – rozsvícení vánočního stromu, posezení pro důchodce, 
ples 

 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 

 

 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Doubková Věra              
 
 
 

                Zápis ověřili: 
  Vlastimil Fikejz  
 
 Kateřina Doležalová 
 


