
 

Usnesení 2/2020 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne:  28.1.2020, č.j. OUJ/15/2020 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

 
Usnesení k b. č. 3 
rozpočet na rok 2020: 
Příjmy:  

Třída 1 – daňové příjmy                 6 460,90  tis. Kč 
Třída 2 – nedaňové příjmy            205,20 tis. Kč 
Třída 3 – kapitálové příjmy                        77,00 tis. Kč 
Třída 4 – přijaté dotace (souhrnný dot. vztah)           76,00 tis. Kč 
Příjmy CELKEM         6 819,10 tis. Kč 

 
Výdaje:  
Třída 5 – běžné výdaje    6 819,10 tis. Kč 
Třída 6 – kapitálové výdaje                0 tis. Kč 
Výdaje CELKEM     6 819,10 tis. Kč 
 

Podrobný rozpis příjmů a výdajů dle paragrafů je uveden v příloze 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7 , Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
K bodu č. 6  
zastupitelstvo obce schvaluje dobu používání veřejného osvětlení dle současného stavu 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6 , Proti: 0, Zdržel se: 1) 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

K bodu č. 4 
informaci  o předběžném hospodaření za rok 2019 
 
K bodu č. 5 
starosta obce informoval zastupitelstvo a hosty o  plánovaných akcí na rok 2020: 

Místní komunikace - oprava cesty u rybníka (+100 POV) 

  - oprava MK Coufalovi - Štarmanovi 

  - výsprava MK za školou 



Veřejné osvětlení 
- nové VO Štěpán O. – Kubatovi 
-  výměna světel 

ZŠ a MŠ - pergola, oprava schodů 

  - houpačky MŠ a Hliňák 

Budova OÚ - stavební úpravy v garáži 

  - zateplení 
Sportovní areál - úpravy kabin, stoly, fasáda, vrata, kontejner 

Komunální technika - nákup malotroktoru 
Zeleň - výsadba, lavička, pergola prostřední rybník 
Požární nádrž – škola - zámková dlažba, dokončení folie - vrchní 

hrana 
Kanalizace - oprava výpusť Coufal, zadní cesta 

Vondráčkovi 

Kaple - dokončení 

Územní plán - změna   

Sokolovna - projekt střecha 
 
K bodu č. 6  
zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě svozu bioodpadu, přípravu systému 
dočištění odpadních vod formou štěrkopískových filtrací pro jednotlivé septiky 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
 
 
Zapsala:      Milan Myšák 
Věra Doubková      starosta  
 
 
       Zápis ověřili: 

Suchomel Zdeněk 
 
Fikejz Vlastimil  

 


