
 
Usnesení 14/2022 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 

konané dne: 25.10.2022,  č.j. OUJ/198/2022 
 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

obce:  Kateřina Fikejzová, Vlastimil Fikejz,  zapisovatel:  Věra Doubková  

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

 

Po bodu č. 2 se dostavil p. Vojtěch Prokeš   

 

Usnesení k b. č. 3:  

nabídku firmy Strabag na asfaltování  křižovatky směr Sudislav n.O.,  budou upřesněny požadavky 

zastupitelstva obce, které budou zapracovány  do smlouvy o dílo 

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

 

Usnesení k b. č. 5:  

rozpočtové opatření č. 8/2022  – dotace pro SDH 

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

Usnesení k b. č. 6:  

prodej části  pozemku  p.č. 1264/7  dle přiložené situace.   Žádost o odkoupení podala Lenka Trsová,  
Jehnědí 10. Cena je stanovena ve výši 50 Kč/m2.  Náklady související s prodejem pozemku hradí 
kupující.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k b. č. 7:  

záměr prodeje části  pozemku č. 1264/7 dle přiložené situace.  

Žádost o odkoupení podali Hana a Pavol Kriškovi, Jaroměř. Náklady související s prodejem pozemku 
hradí kupující.  
Výsledek  hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 8:  

záměr pronájmu 1/3  pozemku p.p.č. 1264/22  dle přiložené situace. Žádost o pronájem 1/3  

pozemku podala paní  Mrkosová Pavlína.  

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

 

 

 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
K bodu č. 4:  

informaci o dvou předběžných podaných nabídkách na pořízení FVE pro ZŠ a MŠ Jehnědí. Předběžné 

nabídky podaly firmy:  

Amplugged s.r.o.  Praha 

S-Power Energies, s.r.o. Praha  

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu Zdeňka Suchomela  k  jednání s firmou S-Power 

Energies, s.r.o.  Praha 

 

K bodu č. 9:  

informaci  ohledně stavby ČEZ – Jehnědí č.parc. 885/knn IV-12-2024754 – kabelová přípojka pro p. 

Šedovou Ivetu. Zastupitelstvo obce dává  přednost provedení protlakem, pokud nebude možné 

provézt protlak pod komunikací bude proveden překop, zastupitelstvo obce požaduje úpravu místní 

komunikaci asfaltovým recyklátem  pouze po dobu zimního období, asfaltový povrch bude 

zrealizován na jaře 2023. 

 

K bodu č. 10:  

Předseda finančního výboru p. Martin Motyčka oznámil třetího člena finančního výboru: 

Roman Bače  

Předseda kontrolního výboru p. Milan Pospíšil  oznámil třetího člena kontrolního výboru: 

Alena Macková 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

K bodu č. 3:  

starosta zajistí  jednání s firmou  Strabag  ohledně navážení  hlíny na pozemek pod rybníkem  p.č. 101 

(bývalé kluziště) 

 

K bodu č. 4:  

pověřuje starostu a místostarostu Zdeňka Suchomela  k  jednání s firmou S-Power Energies, s.r.o.  

Praha 

 
 
 
Zapsal:  
Věra Doubková   Milan Myšák, starosta obce   
 

 
Zápis ověřili:   
Kateřina Fikejzová  
 
 
Vlastimil Fikejz 


