
 Zápis č. 1ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 1. 3. 2016 Jersín, zasedací místnost OÚ 
Začátek jednání:  18:30 hod 
Ukončení jednání:  20:15 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, doplnění programu 

4) Územní plán obce 

5) Ukončení provozu obchodu, výhled 

6) Provoz České pošty v obci, výhled 

7) Žádost o dotaci z POV na rok 2016 

8) Úpravna vody – zkušební provoz 

9) BIONA Jersín – stavba skladové haly 

10) 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 
 

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 2015, 
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 upozornil občany na ukončení provozu obchodu  Smíšeného zboží 

p. Vetché Mir. k  29.2.2016.  Dne 11.2.2016 bylo na elektronické a kamenné 
úřední desce vyvěšeno oznámení o ukončení prodeje zároveň oznámeno 
občanům, že obec hledá případného provozovatele z řad občanů. Nikdo se 
nepřihlásil. Zastupitelstvo obce oslovilo COOP Velké Meziříčí zástupc p. Pavlíček 



a Lapek Jihlava  p.Brabenec. Zastupiteli obce byla uskutečněna prohlídka 
obchodů v Řehořově, Věžnici, Nadějově, Arnolci a Černé – výsledek zastupitelé 
se usnesli na provozování obchodu firmou COOP Velké Meziříčí. Toto rozhodnutí 
bude oznámeno p. Jaroslavu Pavlíčkovi z COOP Velké Meziříčí. 
Bude provedena oprava stávající prodejny- výměna oken, dveří, radiátorů, 
záchodu. Bude provedeno malování a položení dlažby, montáž dvoudřezu a 
výlevky. 
Po celou dobu opravy prodejny bude do naší obce přijíždět, každé úterý a čtvrtek 
pojízdná prodejna Pražanka. Doba prodeje je vyvěšena na informativní desce. 
 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 
 

6) Starosta obce seznámil přítomné s Projektem Pošta Partner, o kterém  
informovala paní Křivská z České pošty Jihlava. Zastupitelstvo obce neschválilo 
návrh pošty. Pošta Jersín zůstane zachována ve stejných úředních hodinách. 

 
7) Starosta obce oznámil občanům, že dotace POV byla přidělena na kontejnerové 

stání. Bude zbourán sklad u Koudelových a nástěnky. 
 

8) Pan Čížek seznámil přítomné občany se zahájením provozu Úpravny vody. 
Po krátkém provozu bude proveden zkrácený rozbor vody. Dále žádáme občany, 
aby kontrolovali svoje pozemky a přípojky vody, protože bude zvýšen tlak vody.  

 
9) Starosta obce seznámil přítomné se žádostí a  projektovou dokumentací Biony 

Jersín – Výstavba skladové haly pro prázdné obaly v areálu Biony. Na základě 
dohody s přítomnými bylo navrženo formou dotazníku zjistit u všech občanů, zda 
s výstavbou skladové haly souhlasí. Pro vyhodnocení výsledků dotazníků bude 
svolána pracovní schůzka zastupitelů. Dle výsledků bude zasláno vyjádření panu 
ing. Josefu Slabému jako stanovisko obce k výstavbě skladové haly. 
 

10)  Různé 
 

Paní Culková vznesla návrh na vybudování dětského hřiště. 
 
Paní Kujínková  měla dotaz na zabezpečení budovy Úpravny vody. Starosta obce 
navrhl jako zabezpečení pohybové čidlo umístěné v budově, které bude v případě 
narušení objektu zasílat SMS zprávu. 
 
Pan ing. Vladimír Čížek představil dokončení Územního plánu obce Zhoř.  

 
 
 

  
Starosta ukončil jednání        

     
 
Ověřovatelé zápisu:      Starosta obce  
        Luboš Štěpnička 

 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 1 

konaného dne 1. 3. 2016 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1) Ověřovatele zápisu – pan Čížek, pan Jurek R..  
2) Zapisovatele zápisu – paní Vetchou 
3) Program jednání 
4) Návrh zadaní územního plánu obce Jersín 
5) Opravu stávajících prostor obchodu dle požadavku COOP Velké Meziříčí 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 

1) Ukončení provozu prodejny Smíšené zboží Vetchá Miroslava 
2) Provoz České pošty v obci zůstává beze změn 
3) Dotaci POV na kontejnerové stání 
4) Úpravna vody – zahájení zkušebního provozu 
5) Dotazníkové šetření – výstavba skladové haly Biona Jersín 
6) Žádost o vybudování dětského hřiště 
7) Zabezpečení budovy Úpravny vody 
8) Informaci o tvorbě Územního plánu v obci Zhoř u Jihlavy 

 
 

Luboš Štěpnička  

Ověřovatele zápisu       Starosta obce 

   
 

Vyvěšeno:11. 3. 2016 

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/ 


