
 
Usnesení 12/2020  ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne:  9.11.2020,  č.j. OUJ/165/2020 
 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce: 
Milan Pospíšil a Vladislav Doležal,  zapisovatel: Věra Doubková   
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 3 
Obecně závaznou  vyhlášku  č.  1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Usnesení k b. č. 4  
zvýšení ceny za prodej obecních pozemků (předzahrádek) z částky 30 Kč/m2  na částku 50 Kč/m2 

s platností  od 1.1.2021.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Usnesení k b. č. 6  
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2019098/VB/1, Jehnědí, parcela  
135/11 – knn,  za účelem vybudování nového kabelového vedení na pozemku p.č. 135/11 pro ČEZ 
Distribuce, a.s. Žádost  o uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene podala firma  Energomontáže 
Votroubek s.r.o. se sídlem Strojnická  1646, 516 01  Rychnov n. Kněžnou, která zastupuje firmu ČEZ 
Distribuce, a.s. 
Zřízení věcného břemene bude zpoplatněno a to za jednorázovou finanční náhradu ve výši  1 000 Kč. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

prodej části  pozemku p.č. 1264/7 (nově označená pod parc. číslem 1264/31) a části pozemku č. 61 (nově 

označená pod parc. č. 61/1)  dle přiložené situace. Cena je stanovena ve výši 30 Kč/m2. Náklady 

související s rpodejem pozemku hradí kupující.  

Žádost o odkoupení podali manželé Jemelkovi.  

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

použití  daru   na základě žádostí ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar ve výši   6 000 Kč bude poskytnut Obcí 
Svatý Jiří. Dar  bude použit  na nákup pomůcek  do MŠ Jehnědí.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 7 
příspěvek na činnost spolku -  Letka Jehnědí ve výši 5 000 Kč 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
rozpočtovou změnu č. 4/2020 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 



 
Usnesení k b. č. 8 
podání žádosti o dotaci  z programu Ministerstva pro místní rozvoj  - podprogram Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 2021 – dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci: Rekonstrukce 

střechy sokolovny v Jehnědí.  

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

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 5:   
informaci  o akcích:  

 kaplička – probíhají dokončovací práce  

 multikára – v nejbližší době dojde k prodeji  

 výsadba střední část obce 

 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 

 

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

                              
                                          Milan Pospíšil 
 

     Vladislav Doležal   
 
 

 

 

 


