
Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 20. 4. 2015  OÚ Jersín 

Začátek jednání:  19:00 hod 

Ukončení jednání:  21:20 hod 

Přítomni zastupitelé:  p. Štěpnička, Čížek, Jurek R, Bc. Kultánová, paní Kytnarová 

Ostatní účastníci:  dle prezenční listiny 

Ověřovatelé zápisu:  p. Jurek Roman, Čížek Luboš 

 

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno. 

 

Program jednání: 

 

 1) Určení ověřovatelů zápisu  

2) Určení zapisovatele zápisu 

3) Schválení programu, doplnění programu jednání 

4) Projednání přípravy územního plánu obce Jersín 

5) Mateřská škola Jersín, výhled na školní rok 2015-2016 

6) Výstavba úpravny vody pro obec 

7) Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky - odpady 

8) Různé 

 

 
 

 

 

1) Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu – pan Jurek Roman, Čížek Luboš 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

2) Starosta obce navrhl zapisovatele zápisu – paní Vetchá Jiřina 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

  
 

3) Starosta obce přednesl návrh na schválení programu zasedání. Program nebude 

doplňován. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

4) Byl projednán počáteční návrh Územního plánu obce. Byla předložena koncepce 

řešení katastru obce včetně výkresové dokumentace. Místostarosta obce seznámil 

přítomné s možností podání Podnětů k novému územnímu plánu a byly předány 

tiskopisy, které je možno vyplnit a předat na Obecní úřad do konce května tohoto 

roku. 
       

 

 



5) Mateřská škola Jersín – byla projednána současná situace s počtem dětí o požadavek 

o vzdání se funkce ředitelky MŠ Jersín 80 paní Hany Šefčíkové ke dni 31. 8. 2015. 

 

Výhled dětí na školní rok 2015 – 16 v současné době je pro následující školní rok 

zapsáno 10 dětí. Zástupci obce navštívili rodiče dalších dětí, které by bylo možno 

umístnit v naší MŠ. Čekáme na výsledek zápisu dětí do MŠ Měřín. Obec má dohodu, 

v případě, že Měřín naplní kapacitu školky a budou zbývat neumístněné děti doporučí 

rodičům umístnit děti v Jersíně. 

Přítomnými bylo doporučeno, aby i v případě nižšího počtu dětí a z tohoto důvodu 

vyšších nákladů na provoz MŠ z obecního rozpočtu se nadále školka v roce 2015 – 

2016 provozovala. 

Paní Šefčíková, ředitelka MŠ Jersín 80 se vzdává funkce ředitelky ke dni 31. 8. 2015. 

Starosta obce tuto situaci projedná na Krajském úřadě a bude vypsáno Konkursní 

řízení na ředitele/ku Mateřské školy Jersín. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

6) Úpravna vody 

Byl vybrán dodavatel stavebních prací Josef Plašil, zednictví – Jersín 11 – nabídnutá 

cena 160. 523,- Kč včetně DPH. 

Byla podepsána smlouva na dodavatele technologické části úpravny vody s firmou 

Vodaservis Žďár n/S cena díla 376 625,- Kč + DPH 

Termín ukončení stavebních prací je do 7. 5. 2015. 

Montáž technologie bude provedena do 15. 6. 2015 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

7) Starosta upozornil přítomné na nutnost vydání nové Obecně závazné vyhlášky o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Byly projednáno 

doporučení obce pro nakládání s biologickým odpadem a kovy. Na základě 

projednání bylo doporučeno provádět likvidaci biologického odpadu využitím 

stávajícího kontejneru umístněného u obecního úřadu a počet kontejnerů v obci se 

nebude navyšovat. 

Pro likvidaci kovového odpadu bude pořízen nový kovový kontejner o obsahu 1100 l. 

Bude umístněn u budovy obecního úřadu.  

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

8) Různé 

a) Sraz rodáků obce – sestaven návrh programu slavnostního setkání rodáků obce Jersín. 

Zahájeno bude slavnostní mší v kapli sv. Anny. Po skončení mše se rodáci přesunou 

do spol. místnosti na obec, kde bude slavnostní zahájení, krátký program, oběd a volná 

zábava s hudbou, večeře. Nealko pití, pivo a víno bude podáváno zdarma. Bylo 

doporučeno předat všem rodákům upomínkový věcný dar s logem obce v hodnotě do 

150,- Kč. Účastnický poplatek pro rodáky stanoven na 250,- Kč. 

b) Stížnosti přítomných na přemnožení hlodavců v oblasti humen. Bylo dohodnuto, že 

obec zajistí celoplošnou deratizaci v obci odbornou firmou. 

 



c) Byl přednesen požadavek na provedení svodů dešťové vody na humnech. Při 

přívalových deštích dochází k zatečení dešťové vody ze střech, které jsou svedeny na 

komunikaci do dvora paní Sobotkové č.p. 42 

Obec zajistí návrh řešení na provedení úpravy odvodu dešťové vody. 

 

d) Byla projednána připomínka paní Sobotkové Marie, Jersín č.p. 42 ohledně 

znečíšťování okolí budovy bývalé sběrny mléka. 

Obec projedná tento problém s dotyčnými osobami a zakáže tento prostor využívat 

jako toaletu. 

 

e) Byla přednesena připomínka na častý zápach z Biony a Selmy. 

Obec opětovně projedná se zástupci podnikajících firem možnost snížení zápachu. 

 

f) Byla přednesena připomínka k pobíhání hospodářských zvířat po obci. Obec nemá 

vydanou obecně závaznou vyhlášku. 

Starosta obce připraví podklad pro vydání OZV na příští zastupitelsvo obce 

 

  

  

 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu        Starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno: 27. 4. 2015 

Sejmuto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 3 konaného 

dne 20. 4. 2015 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1) Informaci o plánovaném srazu rodáků 26. září 2015 

2) Projednání počátečního návrhu Územního plánu obce, možnost podání návrhů 

3) Požadavek na provedení svodů dešťové vody na humnech 

4) připomínku paní Sobotkové Marie, Jersín č.p. 42 ohledně znečíšťování okolí budovy 

bývalé sběrny mléka. 

5) Připomínku občanů na častý zápach z Biony a Selmy. 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) Ověřovatele zápisu pana Jurka R. a Čížka L. 

2) Zapisovatele zápisu – paní Vetchá J. 

3) Program jednání 

4) Provozování MŠ i v případě nižšího počtu dětí než 13 a z tohoto důvodu vyšších 

nákladů na provoz MŠ z obecního rozpočtu v roce 2015 – 2016  

5) Provedení konkursního řízení na ředitele/ku MŠ Jersín 80 

6) Dodavatel stavebních prací na úpravně vody - Josef Plašil, zednictví – Jersín 11 – 

nabídnutá cena 160. 523,- Kč včetně DPH. 

7) Uzavření smlouvy smlouva s dodavatelem technologické části úpravny vody s firmou 

Vodaservis Žďár n/S - cena díla 376 625,- Kč + DPH 

8) Vydání nové Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem.  Provádět likvidaci biologického odpadu využitím stávajícího 

kontejneru umístněného u obecního úřadu a počet kontejnerů v obci se nebude 

navyšovat. 

Pro likvidaci kovového odpadu bude pořízen nový kovový kontejner o obsahu 1100 l. 

Bude umístněn u budovy obecního úřadu.  

9) Provedení celoplošné deratizace obce odbornou firmou. 

 

 

 

Ověřovatele zápisu      Starosta obce 

  

 

Vyvěšeno: 27. 4. 2015 

Sejmuto: 

 

 

Do celého znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je možno nahlédnout o úředních 

hodinách na obci nebo na elektronické úřední desce na adrese: 

http://www.jersin.cz/clanky/obecni-urad/zapisy-ze-zastupitelstva/ 


