
Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 
Datum a místo konání: 27. 9. 2017 Jersín, zasedací místnost OÚ 
Začátek jednání:  19:30 hod 
Ukončení jednání:  20:40 hod 
Přítomni zastupitelé:  dle prezenční listiny 
Nepřítomni:    - 
Ověřovatelé zápisu:  p. Čížek, p. Jurek  
 
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) Informace z jednání Mikroregion Polensko 
5) Aktualizace BPEJ v k. ú Jersín 
6) Informace z představenstva LDO Měřín 
7) Žádost o pronájem bytu 
8) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
9) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o spolupráci 
10) Hydrogeologický průzkum – hledání nových zdrojů pitné vody pro obec- akceptace žádosti 
11) Mateřská škola Jersín – protiradonové opatření, prodloužení provozu  
12) Znalecké posudky na pozemky – Územní plán obce 
13) Různé 

        
 
1) Návrh na ověřovatele zápisu – pan Čížek, pan Jurek  

 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 
2) Na zapisovatele zápisu navržena p. Vetchá 

 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 

3) Schválení navrženého programu.  
 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 
4) Starosta přednesl přítomným výsledky jednání Mikroregionu Polensko.  
 
5) Zastupitelé byli informováni o aktualizaci BPEJ v k. ú. Jersín. 
 
6) Starosta informoval přítomné o schválení žádosti p. Karla Klímy o odstoupení z funkce prokuristy 

LDO Měřín z důvodu odchodu do důchodu k 1. 1. 2018.   
 
 

7) Přítomni byli seznámeni s žádostí p. Renaty Mutlové o pronájem bytu v Jersíně č. 36.  
 
 



8) Starosta seznámil zastupitele s výsledky Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  
 

 
9) Starosta seznámil přítomné s žádostí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen 

ÚZSVM), který požádal OÚ Jersín o spolupráci za účelem upřesnění údajů u nemovitostí, u nichž 
není vlastník označen dostatečně určitě.   
 
 

10)  Starosta informoval přítomné o schválení žádosti o dotaci od Ministerstva životního prostředí na 
Projekt průzkumných hydrogeologických prací.  

 
 
11)  Starosta seznámil zastupitele s plánem provést v MŠ Jersín v následujícím roce protiradonové 

opatření. Dále byla projednána žádost rodičů dětí umístěných v MŠ o prodloužení provozu, a to 
denně v ranních hodinách od 6:30 hod.  

 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 
 
12)  Místostarosta, p. Čížek, seznámil přítomné se znaleckými posudky na stavební parcely 

z Územního plánu obce. Dále informoval o pozvání p. Příhodové z Arnolce na jednání.  
 
 

13)  Různé:  
a) P. Smejkal uvědomil OÚ Jersín o zaslání dopisu p. Liboru Pekárkovi, kterým jej 

upozorňuje na nárůst počtu potkanů v okolí jeho chalupy 
b) V návaznosti na bod a) oznámil p. starosta přítomným výši cenové kalkulace 

provedenou p. Plašilem na opravu šachty a tarasu u č. p. 5, jejíž výši stanovil na 
76.380,-- Kč 

c) Přítomní byli informováni o zhotovení tabulí pro OÚ a MŠ a plakátovací plochy 
v blízkosti autobusové zastávky 

d) P. Bártík upozornil zastupitele: 
- na výskyt močůvky na silnici dne 14. 9. 2017 
- na znečištění místních komunikací Družstvem Vysočina při přehánění dobytka dne 

18. 9. 2017   
- na řešení chovu drůbeže místního zemědělce p. Libora Pekárka s důrazem na zákaz 

této činnosti 
- na vybudování nepropustné vany u místních skládek hnoje, kterými je dle p. Bártíka 

kontaminováno podloží 
- na možnost založení sdružení za účelem zřízení 2 bytových jednotek č. p. 36 
- dále navrhuje zvýšení ceny vodného podnikatelům proti běžnému občanu 

e) Kroniky obce byly předány do Státního okresního archivu Jihlava, budou naskenovány 
a kopie předány obci. 

f) Projednáno Rozpočtové opatření č. 4 a 5 ze dne 3. 7 a 27. 9. 2017 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
  
 

Starosta ukončil jednání.     
 
 

              Luboš Štěpnička v.r 
        Starosta obce    
Ověřovatelé zápisu: 



 
 
 
 

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Jersín, 
konaného dne 27. 9. 2017 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1) Ověřovatele zápisu – pan Čížek, pan Jurek  
2) Zapisovatele zápisu – paní Vetchou 
3) Program jednání  
4) Prodloužení provozu MŠ Jersín - zahájení provozu denně od 6,30 hodin 
5) Výši cenové kalkulace na opravu šachty a tarasu u č. p. 5. 
6) Rozpočtové opatření č. 4 a 5. 

 
 
 

   
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1) Informace z jednání Mikroregionu Polensko 
2) Aktualizaci BPEJ v k. ú Jersín 
3) Informace z představenstva LDO Měřín 
4) Žádost o pronájem bytu 
5) Výsledky Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
6) Žádost o spolupráci ÚZSVM 
7) Schválení žádosti o dotaci od Ministerstva životního prostředí určenou na Projekt průzkumných 

hydrogeologických prací  
8) Provedení protiradonového opatření v následujícím roce v MŠ Jersín 
9) Znalecké posudky na pozemky – Územní plán obce 
10) Informaci od p. Smejkala o zaslání dopisu p. Pekárkovi 
11) Zhotovení info tabulí a plakátovací plochy 
12)  Upozornění p. Bartíka a návrh na zvýšení ceny vodného podnikatelům 
13) Informaci o předání kronik do Státního okresního archivu Jihlava 

 
 

Luboš Štěpnička v.r 
           Starosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu:  
   
 
 
Vyvěšeno: 9. 10. 2017 
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/ 


