
 

Usnesení 3/2022 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 14.2.2022,  č.j. OUJ/35/2022 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
snesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 
obce:  Vojtěch Prokeš, Pospíšil Milan,  zapisovatel: Věra Doubková   
(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k b. č. 4 
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 2/2022 bod č. 7 ze schůze zastupitelstva ze dne 27.1.2022 

(Výsledek  hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 110/3 o výměře  16 m2 , p.č. 1297/39 o výměře  13 m2 a  
p.č. 1297/40 o výměře  9 m2 v souvislostí s rekonstrukcí sinice II/315 dle skutečného zaměření.  
Žádost podala  Správa  a údržba  silnic Pardubického kraje. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 5 
schvaluje nabídku firmy Strabag na opravu místní komunikace – II.etapa (od čp. 26  k čp. 15)  a 
úpravy kanalizace pod dolním rybníkem 
s připomínkami:  

1. stavební objekt 1.2. plocha bude menší (450 m2) 

2. stavební objekt 1.3. doplníme vlastní betonové trubky  

3. stavební objekt 1.4. bude dvakrát  

(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3:  

informaci o opravě zasedací místnosti (pokládka nového lina a výměna akumulačních kamen za 

přímotopy) 

Zastupitelstvo obce vzneslo připomínky k nabídce firmy Sefir.  

 

K bodu č. 5:  
informaci o opravě místní komunikace – II.etapa (od čp. 26  k čp. 15)  a úpravy kanalizace pod dolním 
rybníkem 
 

K bodu č. 6: 
informaci o  plánu  stavebních akcí na rok 2022  

(položení dlažby, situace s dotacemi, odstranění stožáru pro sirénu) 

 
 
 
 
 



Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

K bodu č. 3:  

Starosta zajistí schůzku na místě (zasedací místnost ObÚ) a upřesnění nabídky firmy Sefír, následně ji 

předá zastupitelům. 

 

K bodu č. 5:  

Starosta obce zajistí s firmou Strabag úpravu nabídky na opravu místní komunikace – II.etapa a 

úpravy kanalizace pod dolním rybníkem  

 

K bodu č. 6:  

Starosta zjistí možnosti  vyčištění horního rybníka 
 

 

Zapsala:        
Věra Doubková                                                              Milan Myšák, starosta 
 
 

Zápis ověřili:      
 
Vojtěch Prokeš 
 
 
Milan Pospíšil     
  

 

 

 


