
Usnesení 12/2021 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 13.9.2021,  č.j. OUJ/112/2021 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

Usnesení k b. č. 3 
záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 877/42 dle přiložené situace. Žádost o pronájem pozemku 

podal pan Jan Johanides.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 4 
prodej části pozemku p.č. 1297/16 dle přiložené situace.  

Cena je stanovena ve výši 50 Kč/m2. Náklady související s  prodejem pozemku hradí kupující.  

Žádost o odkoupení podali manželé Provazníkovi.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 1, Zdržel se: 1) 
 
Usnesení k b. č. 5   
navýšení kapacity  základní školy v Základní škole a Mateřské škole Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí  

z nynějších 40 žáků na 50 žáků.   

(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
navýšení kapacity  školní družiny  v Základní škole a Mateřské škole Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí 
z nynějších 25 žáků na 35 žáků.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
navýšení kapacity školní jídelny  v Základní škole a Mateřské škole Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí 
z nynějších 80 obědů na 100 obědů.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 6 
zařazení akcí do Místního akčního plánu MAS  Orlicko:  

 rekonstrukce školní kuchyně 

 rekonstrukce školní jídelny 

 oprava střechy základní školy.  

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

po bodu č. 6 odešel Vojtěch Prokeš.  
 
Usnesení k b. č. 9 
cenovou nabídku na grafické práce od pana Dalibora Vybírala na tenisovou zeď ve Hliňáku.  

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 



Usnesení k b. č. 12 
rozpočtové opatření č. 6/2021 

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

K bodu č. 5  

informaci  o  situaci v Základní škole a Mateřské škole  Jehnědí.  V příštích letech se navýší počty 

žáků.  Důvodem navýšení kapacity u základní školy je vyšší počet dětí z Jehnědí, které by měly 

nastoupit do 1.třídy  v letech 2022 až 2025. Nabízí se možnost změny  užívání obecního  bytu ve 

škole, který by se využíval jako školní  jídelna. 

 

K bodu č. 7  
informaci o zahájení odvozu zeminy nad Jehnědím na bývalé kluziště, odvoz zeminy zajišťuje 

firma MADOS  

 

K bodu č. 8 
informaci  o objednávce  rozšíření obecního rozhlasu a přemístění obou radarů  

 

K bodu č. 9 
informaci o cenové nabídce  na grafické práce od pana Dalibora Vybírala  na pohádkové postavy 

na tenisovou zeď ve Hliňáku.  

 

K bodu č. 10 
informaci o ukončené elektroinstalace v hasičárně,  

informaci o stavebních pracích: 

 dokončený plot před školou 

 probíhají dokončovací práce na kapli 

 

K bodu č. 11 
informaci  o položení dlažby  u požární nádrže u školy a u pomníku ponocného (naproti kapli) .  

Práce budou probíhat na přelomu září a  října. 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

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

           Vladislav Doležal 
           Vlastimil Fikejz     

 


