
 Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 14.10.2013 Jersín 

Začátek jednání:  20:00 hod 

Ukončení jednání:  20:50 hod 

Přítomni:   p.Solař, Čížek, Štěpnička, pí. Kultánová, Kytnarová 

Nepřítomni:    - 

Ověřovatelé zápisu:  p.Čížek, Solař 

 

Zahájení provedl starosta obce, který přivítal přítomné a konstatoval, že jednání bylo řádně 

svoláno.  

Určení ověřovatelé zápisu – pan Solař, pan Čížek 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

Návrh na schválení navrženého programu 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

Program jednání: 

1)Rozhledna – Dědkovská hora 

2)Prodejní Aukce nepotřebného majetku obce 

3)Úpravna vody Jersín 

4)Volby do Poslanecké sněmovny 2013 

5)Zakoupení PC techniky  

6)Zpráva z LDO Měřín 

7)Rozpočtové opatření 

8)Rozhodnutí krajského úřadu – nezveřejnění návrhu rozpočtu 

9)Různé 

 

 

  

1) Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Klubu českých turistů Měřín o vyjádření k 

projektu – výstavba rozhledny na Dědkovské hoře. Jedná se o souhlas k územnímu a 

stavebnímu řízení – vynětí pozemku na p.č.277 v k.ú. Dědkov z lesního půdního fondu a 

zřízení věcného břemene k pozemku, na kterém bude stát rozhledna 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

2) Starosta obce seznámil přítomné s výsledky prodejní aukce nepotřebného majetku obce. 

Majetek byl prodán mimo travního traktůrku. Vzhledem k neprodejnosti traktůrku bylo 

navrženo snížení ceny na 15 000,- Kč. 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

3) Místostarosta obce informoval přítomné o akci z POV – vybudování přípojky nn pro 

úpravnu pitné vody pro obec. Přípojku dle doporučení EoNu bude provádět 

Západomoravská Elektromontážní Společnost Třebíč. Hodnota díla dle cenové nabídky je 

213. 014,- Kč. 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 



4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přípravou voleb do Poslanecké sněmovny, 

stanovením volební komise a zapisovatele 

 

5) Místostarosta obce přednesl návrh na zakoupení PC pro starostu obce. Cena navržena do    

výše 14 000,- Kč 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

6) Starosta obce projednal Zápis ze schůze představenstva LDO Měřín ze dne 9.7.2013 

 

7) Správce rozpočtu informoval přítomné o úpravě rozpočtu obce v jednotlivých položkách. 

 Bylo projednáno rozpočtové opatření č. 2 ze dne 27. 6. 2013 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

8) Starosta obce projednal doručené rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, kterým 

obci Jersín ukládá pokutu 2 000,- Kč za spáchání správního deliktu nezveřejněním návrhu 

rozpočtu na rok 2012 způsobem umožňující dálkový přístup. Důvodem byl technický 

problém na elektronické úřední desce. Bylo vyvěšeno pouze na Veřejné desce v obci. 

Na základě upozornění Krajského úřadu ze dne 17. 7. 2013 byla na pracovní schůzce 

zastupitelsva obce dne 2. 8. 2013 projednána připomínka lepšího 

dokumentování dokladových inventur (ne obratem z účtu) rozpisem zůstatku na účtech 

314 a 315. 

Obec zajistí doložení všech dokladových inventur rozpisem z účtu za rok 2013 

 

9)Různé 

Projednána předběžný dotaz pana Máchy Milana o odkoupení pozemku před zahrádkou 

směrem k potoku – žadatel upřesní, zda podá žádost 

  

Starosta ukončil jednání 

 

Ověřovatelé        Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 4 

konaného dne 14. 10. 2013 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) Program jednání a ověřovatele zápisu 

 

 

2) Klubu českých turistů Měřín žádost na výstavbu rozhledny na Dědkovské hoře, souhlas 

k územnímu řízení, vynětí pozemku p.č. 277 v k.ú. Dědkov z lesního půdního fondu a 

zřízení věcného břemene k pozemku, na kterém bude postavena rozhledna. 

 

3) Vzhledem k neprodejnosti travního traktůrku snížení prodejní ceny na 15 000,- Kč a 

výsledek prodejní aukce  

 

4) Zakoupení PC pro starostu obce v hodnotě do 14 000,- Kč 

   
 

5) Rozpočtové opatření ze dne 27. 6. 2013 v jednotlivých položkách 

 

6) Provedení akce z POV na r. 2013 – výstavba přípojky nn pro úpravnu pitné vody 

 

 

   

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

 

1) Zprávu o přípravě voleb do poslanecké sněmovny 

2) Zápis ze schůze LDO Měřín ze dne 9. 7. 2013 

3) Předběžnou žádost pana Máchy Milana o zakoupení pozemku v majetku obce 

4) Doručené rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, kterým obci Jersín ukládá pokutu 

2 000,- Kč za spáchání správního deliktu nezveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2012 

způsobem umožňující dálkový přístup. 

Obec zajistí doložení všech dokladových inventur rozpisem z účtu za rok 2013 

 

 

 

Ověřovatele zápisu       Starosta obce 

 

Vyvěšeno: 21.10. 2013 

 

Sejmuto: 


