
 
 

Usnesení 4/2022 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 7.3.2022,  č.j. OUJ/54/2022 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

Usnesení k b. č. 6 
provedení stavební akce v roce 2022 – oprava střechy na základní škole a mateřské škole z vlastních 

prostředků obce 

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

 
Usnesení k b. č. 7 
bezúplatný převod pozemků p.č. 110/3 ostatní plocha – silnice o výměře  16 m2, p.č. 1297/39 ostatní 
plocha – silnice o výměře  13 m2 a  p.č. 1297/40 ostatní plocha – silnice 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 8 
převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Jehnědí  
za rok 2021 ve výši  48 248,15  Kč do rezervního fondu.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 3:  

Informaci  o podpoře pro Ukrajinu, humanitární sbírka v obci proběhla v pátek 4.3.2022 

 

K bodu 4:  

Informaci o přípravě obecního plesu 12.3.2022 

 

K bodu 5:  

informaci o stavebních akcích:  

- v zasedací místnosti obecního úřadu je položeno nové lino 

- jaro 2022 – položení dlažby u požární nádrže před školou 

- oprava MK – firma Strabag nastoupí v druhé polovině března 

 

K bodu č. 9:  
informaci o posezení pro seniory v pátek 8.4.2022. 
 

 
 



 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

K bodu 6:  

starosta obce zajistí obeslání firem a zajištění nabídek na stavební akci – oprava střechy na základní a 

mateřské škole  

 

 

Zapsala:        
Věra Doubková                                                              Milan Myšák, starosta 
 
 

Zápis ověřili: 
       Suchomel Zdeněk  
 
 

Doležal Vladislav 

 

 


