
 
Usnesení 17/2019 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 25.11.2019,  č.j. OUJ/163/2019 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

 

Usnesení k b. č. 3 
vystoupení dětí (druhá část – divadlo) 1.12.2019 v sokolovně. 

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 1, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 4 
výši poplatku za komunální odpad pro rok 2020 … 525 Kč  

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

 
výdej počtu známek za místní poplatek  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   pro domácnosti:  jedna až dvě osoby  – 
jedna známka, tři až čtyři osoby  – dvě známky, pět a více osob – tři známky. Při požadavku známek 
nad limit – možnost dokoupení známky za 525,-Kč (poplatek za jednu osobu). Známka je vydávána 
na jednu popelnici o objemu 240 l. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

návrh obecně závazné vyhlášky  č. 1/2019 o o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Jehnědí  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
návrh obecně závazné  vyhlášky  č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

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

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

K bodu č. 3:  

informaci o návrhu hostů ohledně vystoupení dětí na rozsvícení vánočního stromu dne 1.12.2019 

(druhá část – divadlo)  v sokolovně, ne venku, první část u kaple 

 

K bodu č.  4: 

informaci o problematice komunálního odpadu: 



 o množství jednotlivých druhů odpadů v obci za poslední měsíce a porovnání 

s předchozími roky 

 zastupitelstvo se dohodlo,  že chce omezit množství  směsného komunálního odpadu, za 

rok 2019 došlo k navýšení množství  směsného komunálního odpadu   

 
K bodu č.  5: 
informaci o přípravě akcí a rozpočtu pro rok 2020 

 Informace k daňovým příjmům pro rok 2020 

 Dotační možnosti pro rok 2020 – zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci  na 

Pardubický kraj z Programu obnovy venkova na místní komunikace 

 Výzvy z MMR 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

 

 

 

Zapsala:                                                                            Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková   
                                                                                            Zápis ověřili: 
                         Vlastimil Fikejz 
 

Milan Pospíšil 
 


