
 
Usnesení 9/2019 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 13.5.2019,  č.j. OUJ/83/2019 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Doležalová Kateřina, Fikejz Vlastimil, zapisovatel: Věra Doubková   
 (Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 3 
Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce  Jehnědí  za rok 2018 včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
Zastupitelstvo obce  schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce – zisk ve výši                   
969 598,96 Kč a ztrátu z hospodářské činnosti ve výši  31 135,68 Kč.   ZO schvaluje závěrečný 
účet   Obce Jehnědí za r. 2018 a tím splňuje  § 84 zák. 128/2000 Sb.  a souhlasí s celoročním 
hospodařením obce za r. 2018 bez výhrad dle § 17 zák. 250/2000 Sb. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 4 
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jehnědí  za rok 2018. Hospodaření  příspěvkové organizace ZŠ 

a  MŠ Jehnědí je s kladným výsledkem ve výši 15 714,46,46 Kč.  

Zastupitelstvo  obce  schvaluje převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace 
Základní školy a Mateřské školy Jehnědí  za rok 2018 ve výši 15 714,46 Kč do rezervního 
fondu.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 5 
Účetní závěrku obce Jehnědí za rok 2018 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 6 
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jehnědí za rok 2018 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 7 
přijetí dotací z Pardubického kraje:   

 ve výši 100 000 Kč – oprava místních komunikací z Programu obnovy venkova 

 ve výši 100 000 Kč – podpora provozu prodejny v obci Jehnědí z Programu obnovy 

venkova  

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

 
 



Usnesení k b. č. 9 
rozpočtové opatření č. 3/2019 

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

 

 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 8 
informaci  o průběhu akcí:  

 stavební práce  na opravě požární nádrže u základní školy  

 na rekonstrukci silnice II/315 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 

 

 

 

Zapsala:                                                                                Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková  
 
 
 

    Zápis ověřili: 
                             Doležalová Kateřina  
 

    Fikejz Vlastimil 
 
 
 


