
 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 24. 8. 2015 Jersín, zasedací místnost OÚ 
Začátek jednání:  19:30 hod 
Ukončení jednání:  20:55 hod 
Přítomni zastupitelé  p. Jurek R., Čížek, Štěpnička, pí. Kultánová, Kytnarová 
Nepřítomni:    - 
Ověřovatelé zápisu:  p. Čížek, Jurek R. 
 
Zahájení provedl starosta obce, který přivítal přítomné a konstatoval, že jednání bylo 
řádně svoláno.  
Program jednání: 
 
1) Určení ověřovatelů zápisu 
2) Určení zapisovatele zápisu 
3) Schválení programu 
4) Územní plán obce 
5) Oprava fasády budovy OÚ a kaple 
6) Sraz rodáků 
7) Úpravna vody – informace z jednání 
8) MŠ Jersín – jmenování ředitelky, platový výměr 
9) Různé 

 

  

1) Návrh na ověřovatele zápisu – pan Čížek, pan Jurek R. 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 

2) Na zapisovatele zápisu navržena paní Vetchá 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

3) Starosta obce přednesl návrh na schválení doplnění programu 
Doplněn bod programu: 
5. o výměnu oken na poště  

 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

4) Místostarosta obce projednal návrh zadání územního plánu obce Jersín. Návrh 
územního plánu byl projednán na zasedání zastupitelstva obce v dubnu, vyvěšen 
na úředních deskách. K návrhu územního plánu nebyl předložen žádný návrh na 
doplnění.  
Starosta obce požádal o schválení Návrhu zadání územního plánu obce Jersín 
 

Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 
5) Starosta obce, na základě doporučení kontrolního výboru předložil cenové 

nabídky včetně položkových rozpočtů na opravu fasády na budově obecní úřadu, 
fasády na kapli výměnu oken v budově Jersín 36 – provozovna České pošty. 
Pavel Vácha, Měšín (prováděl fasádu na budově Jersín 36, Mateřské škole a 
autobusové čekárně) 
Cenové nabídka na opravu fasády na obci – 74. 458,- Kč + DPH 



Cenové nabídka na opravu fasády kaple – 165. 812, 50 Kč + DPH 
 
Firma PRAMOS, a. s. pobočka Jihlava 
Cenová nabídka na výměnu 3 ks oken v havarijním stavu na budově Jersín 36 – 
pronajatý prostor provozovně České pošty a.s. – 27. 501,- Kč + DPH. 
 
Starosta obce projednal jednotlivé položkové rozpočty a předložil cenové nabídky 
ke schválení. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 

6) Paní Vetchá předložila k projednání a výběru občerstvení na sraz rodáků. 
Proveden výběr zákusků a upřesnění večeře. Oběd bude dodán od firmy 
Družstvo Vysočina Janovice. Pan Jurek projedná možnost vystoupení žáků 
ze Základní školy v Měříně na tomto srazu rodáků. Účastníci akce obdrží věcný 
dar. 
 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 
 
7) Úpravna vody - byl projednán obsah jednání, které se konalo za účelem změny 

stavby před dokončení. Obec navrhla provedení odpadu vody po praní filtrů do 
strouhy vedle čekárny. Původně mělo být vybudováno dle požadavku Povodí 
Moravy v krajnici cesty cca. 150 m odpadního potrubí až do potůčku. 
Povodí Moravy souhlasí s požadavkem obce. Obec musí nechat vyhotovit novou 
technickou dokumentaci, která bude řešit vypouštění vody z praní filtrů v úpravně 
vody do strouhy a doplnění požadavků N4GaS a Povodí Moravy. 
 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 

8) MŠ Jersín 
Na zasedání zastupitelstva obce byla pozvána paní Šefčíková – odstupující 
ředitelka MŠ a nově jmenovaná ředitelka MŠ paní Mgr. Vencourová. Starosta 
obce poděkoval paní Šefčíkové za práci po dobu jejího působení ve funkci 
ředitelky. Paní Šefčíkové bylo předán potvrzený tiskopis o skončení pracovního 
poměru dohodou ke dni 31. 8. 2015. 
Paní Vencourové popřál hodně úspěchů ve funkci ředitelky MŠ. 
Bylo předáno jmenování paní Mgr. Vencourové do funkce ředitelky MŠ Jersín a 
předložen, na základě projednání a doporučení Magistrátu města Jihlava ke 
schválení platový výměr, platný od 1. 9. 2015  
platový tarif                                                                          21 250  Kč 

     který odpovídá Vašemu zařazení do 10. platové třídy a 3. platového stupně         
     § 131 osobní příplatek                0   Kč       
     § 124 příplatek za vedení    ( 20%)                                           4 620  K 
     § 129 zvláštní příplatek               0   Kč 
    Celkem měsíčně                  25 870   Kč 
                  ========== 

Platový výměr byl předložen ke schválení 
 

Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 



 
 

9) Různé 
Nebyly žádné další návrhy k projednání 
 
 
 
  

Starosta ukončil jednání        
     

 
Ověřovatelé zápisu:      Starosta obce  
        Luboš Štěpnička 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č.5 

konaného dne 24. 8. 2015 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1) Ověřovatele zápisu – pan Čížek, pan Jurek R..  
2) Zapisovatele zápisu – paní Vetchou 
3) Program jednání, doplnění bodu 5 – výměna oken  
4) Návrh zadaní územního plánu obce Jersín 
5) Provedení oprav fasád na budově obecního úřadu a kapli dle předložených 

cenových nabídek firmou Pavel Vácha, Měšín a firmou Pramos, a.s. výměnu 
oken na budově Jersín 36 

6) Vybrané druhy občerstvení, věcného daru pro účastníky srazu a projednání  
pana Jurka možnosti vystoupení žáků ZŠ Měřín na tomto srazu  

7) Vyhotovení technické dokumentace pro nový způsob vypouštění odpadních 
vod z praní filtrů z úpravny vody 

8) Platový výměr pro Mgr. Vencourovou, nastupující ředitelku MŠ Jersín 
 

   
 

 
Luboš Štěpnička  

Ověřovatele zápisu       Starosta obce 

   
 
 
 

 

 

 

Vyvěšeno:31.8 .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/ 


