
Usnesení 10/2020  ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 24.8.2020,  č.j. OUJ/122/2020 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

 
Usnesení k b. č. 3 
přijetí dotací z Pardubického kraje:   

 ve výši  80 000 Kč – oprava místních komunikací z Programu obnovy venkova 

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

venkova  

 ve výši 10 000 Kč – dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 

jednotky SDH 

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

 
Usnesení k b. č. 4  
povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) Základní škole a Mateřské škole Jehnědí, IČ 

75016133, pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě 

stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 140/2018 Sb., o základním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Minimální počet žáků ve škole ve školním roce 2020/2021 

bude  32 žáků, tj. průměrně  10,66 žáka na jednu třídu.  

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

 

povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Základní škole a 

Mateřské škole Jehnědí, IČ 75016133, pro školní rok 2020/2021 výjimku z počtu dětí ve třídě 

mateřské školy  z 24 dětí na 26 dětí na školní rok 2020/2021 za předpokladu, že toto zvýšení počtu 

dětí nebude mít vliv  na újmu kvality  vzdělávací činnosti školy a budou  splněny podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.  

 (Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 5 
schvaluje  spolufinancování  obcí Voděrady, Sudislav nad Orlicí, Oucmanice a Svatý Jiří  na  

zabezpečení chodu zájmových útvarů volnočasových aktivit   a zároveň schvaluje závazný ukazatel 

ve výši 22 400 Kč včetně rozpočtového opatření  pro Základní školu a Mateřskou školu Jehnědí pro 

školní rok 2020/2021 

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

 
 



Usnesení k b. č. 6 
rozpočtové opatření č.2/2020 

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

 
Usnesení k b. č. 8 
schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1264/3 a  p.č. 112/3  dle přiložené situace. Cena pozemku je 

ve výši 30 Kč/m2.   

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

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 7:   
informaci  k záplavě v obci v sobotu 15.8. 

 
K bodu č. 9:   
informaci o současné finanční situaci v obci.  
 
 
K bodu č. 10:   
informaci  k proběhlým a dalším akcím: 

 firma  Strabag opravila místní komunikace  

 obec zakoupila zahradní traktor, obecní multikára se bude prodávat 

 probíhá stavba altánu před základní školou  

 probíhá zavážení bývalého kluziště 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
K bodu č. 7:   
starosta obce zajistí s firmou JD Dlouhý vyčistění příkopů  

 

 

 

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

     Doležal Vladislav 
 
 

 


