
Usnesení 3/2023 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 13.2.2023,  č.j. OUJ/56/2023 

 
 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

obce:   Vlastimil Fikejz, Milan Pospíšil,  zapisovatel:  Věra Doubková  

(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č.3:  

nabídku pana  Ladislava Netolického, inženýrská činnost v investiční výstavbě a provádění staveb, 
M.R.Štefánika 658; 565 01 Choceň  na akci „Rekonstrukce stropu a střechy sokolovny v Jehnědí“  
na základě předloženého zápisu komise pro hodnocení nabídek ze dne 6.2.2023, který je 
přílohou  zápisu. Nabídková cena je 1 570 247,11 Kč bez DPH, tedy 1 899 999 Kč s DPH ve výši 
21%.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č.4:  

finanční  spoluúčast Obce Jehnědí na akci „Rekonstrukce stropu a střechy sokolovny v Jehnědí“ 

nad výši dotace do celkových nákladů akce 

(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č. 7:  

třetího člena finančního výboru: Romana Bače 

(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

třetího člena kontrolního výboru: Alenu Mackovou 

(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č. 9:  

Zastupitelstvo obce schvaluje skácení dvou ořechů u čp. 50 dle posudku.  

Stávající stav stromů je nevyhovující, rostou  v blízkosti komunikace II.třídy, hrozí nebezpečí 

spadnutí a tím ohrožení občanů i majetku 

(Výsledek  hlasování: Pro: 4,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

K bodu č. 5:  

informaci o  aktuální situaci řešení podkladů pro FVE na ZŠ 

 



K bodu č. 8:  

inventarizační zpráva Obce Jehnědí a ZŠ a MŠ Jehnědí  za rok 2022 
 

K bodu č. 6:  

informaci  o podání žádostí o nabídky na opravu místní komunikace od křižovatky Sudislav n.O. 

k trafostanici u MŠ.  Požadavky do nabídek: asfaltování ve stávající šíři  a v délce cca 350 cm 

s vápněním,  položením 5 cm asfaltu.  

 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

K bodu č. 3:  

starosta obce  zajistí podpis smlouvy o dílo s panem Ladislavem Netolickým  na akci 

„Rekonstrukce stropu a střechy sokolovny v Jehnědí“ 

 
K bodu č. 5:  

starosta obce zajistí  požárně bezpečnostní posudek FVE pro školu a dalších potřebných 

náležitostí k žádosti o dotaci na FVE 

 
K bodu č. 6:  

starostu obce zajistí zaslání žádostí o nabídky 3 stavebním firmám. 

 
 
Zapsala:  
Věra Doubková   Milan Myšák, starosta obce   
 

 
Zápis ověřili:   
Vlastimil Fikejz  
 
Milan Pospíšil  
 
 

 

 


