
Usnesení 12/2022 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 16.9.2022,  č.j. OUJ/178/2022 

 
 
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 

obce:  Kateřina Doležalová, Vojtěch Prokeš,  zapisovatel:  Věra Doubková  

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

 

Usnesení k b. č. 3:  

Rozpočtové opatření  č. 7/2022 

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

 

Po bodu č. 3 se dostavil p. Vlastimil Fikejz  

 

Usnesení k b. č. 4:  

Smlouvu o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
2014985/SOBS VB/1 UO Jehnědí č. parc. 81, SS200,  knn za účelem vybudování nového kabelového 
vedení na pozemku č. 81 pro ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02. Žádost  o uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí podala firma  Energomontáže 
Votroubek  s.r.o., se sídlem Strojnická 1646, 516 01  Rychnov  nak Kněžnou, která zastupuje firmu 
ČEZ Distribuce, a.s. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 5:  

použití  daru   na základě žádostí ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar ve výši   6 000 Kč bude poskytnut 
Obcí Svatý Jiří. Dar  bude použit  na provoz ZŠ a MŠ Jehnědí.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 6:  

informaci k  situaci s nákupem el. energie pro rok 2023, předpokládané náklady o situaci s dotací 

na opravu sokolovny a o možnosti dotace na FVE pro školu 

 

K bodu č. 7:  

informaci o nabídce firmy  STRABAG na křižovatku k Sudislavi n.O, zastupitelstvo obce žádá o 

opravu nabídky 

starosta obce informoval zastupitelstvo obce o dokončení  rekultivace plochy bývalého kluziště  

 



K bodu č. 8:  

informaci  k situaci s FVE pro budovu ZŠ a MŠ 

 

K bodu č. 9:  

informaci  zastupitelstvo obce  o  dokončení opravy střechy ZŠ a MŠ 

 

K bodu č. 10:  

Starosta obce informoval  zastupitelstvo obce  o plnění rozpočtu  plánovaných akcí  seskutečností 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

 

 
 
 
Zapsal:  
Věra Doubková   Milan Myšák, starosta obce   
 

 
Zápis ověřili:   
Kateřina Doležalová 
 
 
Vojtěch Prokeš 

 
 
 
 
 

 

 


