
 
Usnesení 16/2019 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 11.11.2019,  č.j. OUJ/157/2019 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce: 
Doležalová Kateřina, Prokeš Vojtěch,  zapisovatel: Věra Doubková 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 5 
veřejné osvětlení nebude svítit od 0,00 h. do  3,00 hod.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 3, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 8 
použití  daru   ve výši 6 000 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar ve výši 6 000 Kč bude 
poskytnut Obcí Svatý Jiří a bude použit na nákup  pomůcek  do MŠ Jehnědí.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 9 
přijetí individuální dotace z Pardubického kraje ve výši 79 469,40 Kč  – náhradní výsadba v obci Jehnědí   
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 10 
schválilo plán  inventur na rok 2019 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 11 
rozpočtové opatření  č. 7/2019 

(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 13 
zvýšení sazby stočného z 10 Kč/m3 na 12 Kč za m3 pro rok 2019, stočné bude vybíráno v dubnu 2020. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

K bodu č. 3:  

Informaci   o stavebních akcích do konce roku: 

 opravy místních komunikací – budou dokončeny  do 30.11. 

 výsadba zeleně – bude dokončena do 30.11. 

 tenisová zeď – bude dokončena do 30.11. 

 požární nádrž u školy – dojde k zabezpečení a zajištění před zimou  

 

 

 



K bodu č.  4: 

Informaci o společenských akcích: 

 rozsvícení vánočního stromu 1.12. 

 posezení se seniory 6.12. 

 
K bodu č.  5: 
Informaci o svícení  veřejného osvětlení v obci. 

 

K bodu č.  6: 
Informaci o přípravě žádostí o dotace pro rok 2020 a  příprava rozpočtu pro rok 2020 

 

K bodu č. 7: 
Informaci  o  veřejném projednávání návrhu  změny č. 1 územního plánu obce Jehnědí v zasedací místnosti  

OÚ Jehnědí v pondělí 9.12. od 15.00 hod.  

 

K bodu č. 12:   

Informaci o zápisu  finančního a kontrolního výboru 
 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

 

 

 

Zapsala:                                                                            Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková   
                                                                                            Zápis ověřili: 
                                      Doležalová Kateřina  
 
 

 Prokeš Vojtěch 

 


