
Usnesení č. 4/2023 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 13.3.2023,  č.j. OUJ/77/2023 

 
 
  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

zastupitelstva obce:   Martin Motyčka, Zdeněk Suchomel,  zapisovatel:  Věra Doubková  

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

 

Usnesení k bodu č.4:  

schvaluje nabídku  na opravu místní komunikace křižovatka Sudislav – škola 

od firmy Strabag a.s. v ceně 1.230.840 Kč (bez DPH) 

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

 

Usnesení k bodu č. 7:  

příspěvek ve výši 3 000,-  pro SDH Svatý Jiří na činnost mladých hasičů  na soutěž  O Pohár 

obce Svatý Jiří  

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

 

Usnesení k bodu č. 8:  

přijetí  sponzorských darů na základě žádosti  ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorské dary  od firmy  

Autoneum CZ, s.r.o. Dvořisko 1721, Choceň  ve výši 3 000 Kč  a od firmy KOMP – CZ s.r.o., 

Voděrady 103 ve výši 1 000 Kč.  Dary  budou  použity  na nákup cen do soutěží  na maškarní 

karneval  

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

 

Usnesení k bodu č. 9:  

hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jehnědí za rok 2022 ve výši  0  Kč. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k bodu č. 10:  

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2024754/VB/01,  Jehnědí, č.parc. 
1275,  za účelem vybudování nového kabelového vedení na pozemek  p.č. 88/5 pro ČEZ 
Distribuce, a.s. Žádost  o uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene  podala firma ELRO 
Czech, s.r.o.,  se sídlem  Ostřetín 288, 534 01  Holice, která zastupuje firmu ČEZ Distribuce, 
a.s. 
Zřízení věcného břemene bude zpoplatněno a to za jednorázovou finanční náhradu  
ve výši 2 500  Kč (bez DPH). 
(Výsledek  hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 



 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

K bodu č. 3:  

informaci  o vývoji množství komunálního odpadu za leden a únor 2023 

 

K bodu č. 5:  

informaci  o podání žádosti o dotaci na SFŽP ČR na pořízení FVE na ZŠ a MŠ Jehnědí  

 

K bodu č. 6:  

informaci  o upřesnění nabídky na opravu střechy sokolovny   

   
K bodu č. 11:  

informaci  o přípravě obecního plesu 25.3.2023 

 
K bodu č. 12:  

informaci  o divadelním představení – muzikálu divadelního spolku Doveda Sloupnice  
„Legenda o zbloudilých duších“, který se bude konat 14.4.2023 v sokolovně   
 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

K bodu č. 4:  

starosta obce zajistí podpis  smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s.   a domluvu  dosypání krajnic 

podél místní komunikace asfaltovou drtí a zpevnění místa pro kontejner na biodpad za 

kapličkou 

 

 
 
Zapsala:  
Věra Doubková   Milan Myšák, starosta obce   
 

 
Zápis ověřili:   
Martin Motyčka 
 
Zdeněk Suchomel 

 


