
Usnesení 15/2022 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 14.11.2022,  č.j. OUJ/212/2022 

 
 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

zastupitelstva obce:  Milan Pospíšil,  Martin Motyčka,  zapisovatel:  Věra Doubková  

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

 

Po bodu č. 2 se dostavil p. Vojtěch Prokeš   

 

Usnesení k bodu č .4:  

smlouvu na dodávku elektřiny se společností ČEZ pro rok 2023 

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

Usnesení k bodu č. 6:  

rozpočtové opatření č. 9/2022  – dotace volby prezidenta ČR 

(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k bodu č. 7:   

Plán  inventur na rok 2022 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k bodu č. 8:  

podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2023 na 

akci: oprava místních  komunikací 

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

Usnesení k bodu č. 11:  

prodej části  pozemku  p.č. 1264/7  dle přiložené situace.   Žádost o odkoupení podali Hana a 
Pavol Kriškovi, Jaroměř. 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 bodu č. 12:  

pronájem  1/3  pozemku 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. 3:  

informaci  o odpadovém  hospodářství za rok 2022  – množství směsného odpadu  se snížil 

díky zavedení bioodpadu 

 

K bodu č. 4:  

nabídku společnosti ČEZ na dodávku elektřiny pro rok 2023 

 

K bodu č. 5:  

informaci  o plnění rozpočtu podle plánovaných stavebních akcí  

 

K bodu č. 9 
Dohodu k přípravě rozpočtu obce pro rok 2023 – termíny schůzí 

28.11. pracovní schůze ZO  

12.12. schůze ZO  

 

K bodu č. 10 
informaci o přípravě  rozsvěcení vánočního stromu dne 27.11.2022 od 16,00 hod. 

v sokolovně  a posezení pro seniory 2.12.2022 od 16,00 hod. v sokolovně 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zapsal:  
Věra Doubková   Milan Myšák, starosta obce   
 

 
Zápis ověřili:   
Milan Pospíšil   
 
 
Martin Motyčka  


