
Usnesení 13/2020  ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne:  7.12.2020,  č.j. OUJ/180/2020 

 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

 

Usnesení k b. č. 3 
Obecně závaznou  vyhlášku  č.  2/2020 o místním poplatku ze psů.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 4  
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 575,-Kč (poplatek za jednu osobu). 
Známka je vydávána na jednu popelnici o objemu 240 l. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 5  
Pravidla rozpočtového provizoria obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jehnědí pro rok 
2021 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
po bodu č. 5 se na zasedání zastupitelstva dostavil  pan Vojtěch Prokeš  

 
Usnesení k b. č. 6  
schválilo plán  inventur na rok 2020 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Usnesení k b. č.9 
podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj z Programu obnovy venkova na akci oprava místní 

komunikace (od čp. 39  k čp. 15) 

(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Usnesení k b. č.10 
finanční  příspěvek pro farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově pro rok 

2021  na odstranění mechu z kostela ve výši  25 % z celkových nákladů, max.  5 000 Kč  

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



Usnesení k b. č.11 
záměr prodeje části  pozemku p.č. 1264/7 (nově označená pod parc. číslem 1264/32) a části  

pozemku č. 61 (nově označená pod parc. č. 61/2)  dle přiložené situace. Cena je stanovena ve 

výši 30 Kč/m2. Náklady související s prodejem pozemku hradí kupující.  

Žádost o odkoupení podal pan Petr Sokol  

(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Usnesení k b. č.12   
dohodu o provedení práce pro  p. Zdeňka Suchomela za údržbu a zazimování požární nádrže 
u školy  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 1) 
 
dohodu o provedení práce pro p. Milana Pospíšila za nátěr a kompletování laviček na hřišti 
ve Hliňáku    
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 1) 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 7:   
zápisy finančního a kontrolního výboru 
 
K bodu č. 8:   
informaci  o probíhajících úpravách  pod dolním rybníkem 

 

K bodu č. 9:   
informaci  o přípravě akcí a rozpočtu pro rok 2021 - dotační možnosti pro rok 2021  

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 

 

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

                       
       

                                         Kateřina Doležalová  
 

     Zdeněk Suchomel   
 


