
 
Usnesení 3/2021 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne:  8.2.2021,  č.j. OUJ/15/2021 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva obce: 
Vojtěch Prokeš, Zdeněk Suchomel,  zapisovatel: Věra Doubková 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 3 
použití  daru   na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar ve výši   2 000 Kč bude poskytnut 
Obcí Sudislav n.Orl. Dar bude použit  na nákup pomůcek  do ZŠ Jehnědí.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 4 
souhlasí  s podáním žádosti o dotaci na výměnu střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí (dotační 

program Ministerstva financí ČR - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního školství) 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 5 
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019914/VB/1,  Jehnědí, č.parc. 5/5- knn,  za 
účelem vybudování nového kabelového vedení na pozemcích p.č. 1018/6 a 1307/1 pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Žádost  o uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene  podala firma Geodézie Česká Třebová, 
s.r.o.,  se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová, která zastupuje firmu ČEZ Distribuce, a.s. 
 
Zřízení věcného břemene bude zpoplatněno a to za jednorázovou finanční náhradu ve výši  1 210,- Kč 
včetně DPH. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 6 
návrh Plánu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí na r. 2021  a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ 

a MŠ Jehnědí na roky 2022 a 2023.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 7 
prodej 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: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 9 
předběžný  záměr  obce k úpravě poplatku za uložení komunální odpadu na skládku pro Ekolu České  

Libchavy 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 



 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 8: 
inventarizační zprávu za rok 2020 
 

K bodu č.  9: 
informaci  o množství  komunálního odpadu za rok 2020  

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

K bodu č.  10: 
starosta obce zajistí úpravu  smlouvy s firmou PCO Vidocq.  

 

 

 

 

 

Zapsala:                                                                            Milan Myšák, starosta obce  
Věra Doubková   
 
                                                                                           Zápis ověřili:   
 
                                                                                           Vojtěch Prokeš 
 
 
                                                                                           Zdeněk Suchomel  
 
 
 


