
 

Usnesení 8/2022 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 23.5.2022,  č.j. OUJ/105/2022 

 
 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

 

Usnesení k b. č. 3 
Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce  Jehnědí  za rok 2021 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce  zisk ve výši 
1 264 644,21 Kč a ztrátu z hospodářské činnosti ve výši  80 212,989 Kč.   ZO schvaluje závěrečný 
účet Obce Jehnědí za r. 2021 a tím splňuje  § 84 zák. 128/2000 Sb.  a souhlasí s celoročním 
hospodařením obce za r. 2021 bez výhrad dle § 17 zák. 250/2000 Sb. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Výsledek hospodaření  ZŠ a MŠ Jehnědí  za rok 2021.  
Hospodaření  příspěvkové organizace ZŠ a  MŠ Jehnědí je s kladný výsledkem ve výši 48 248,15 Kč. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Účetní závěrku obce Jehnědí  za rok 2021. 
K projednání účetní závěrky byly předloženy dokumenty popsané v protokolu o schvalování účetní 
závěrky, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
Účetní závěrku  příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jehnědí  za rok 2021.  
K projednání účetní závěrky byly předloženy dokumenty popsané v protokolu o schvalování účetní 
závěrky, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
 
Usnesení k b. č. 4 
Humanitární pomoc  pro Ukrajinu ve výši 5 000 Kč na transparentní účet Člověk v tísni.  

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



K bodu č. 5:  

Nabídku firmy Proplast na pořízení dveří do budovy kabin ve Hliňáku a nabídku firmy F&M 

Truhlářství na pořízení sekčních vrat do budovy kabin ve Hliňáku 

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

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:        
Věra Doubková                                                              Milan Myšák, starosta 
 
 

Zápis ověřili: 
       Milan Pospíšil 
 
 

Zdeněk Suchomel 
 


