Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín
Den a místo konání:
Začátek jednání:
Ukončení jednání:
Přítomni:

16.4.2014 v Jersíně
19:30
20:40
p. Štěpnička, Čížek, Solař, pí. Kultánová ,Kytnarová + ostatní účastníci
dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Solař, Čížek
Zahájení provedl starosta obce a konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno

Program jednání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Mateřská škola – výhled na školní rok 2014 -2015
4) Dotace POV na rok 2014
5) Žádost o odkoupení pozemku, znalecký posudek – pan Smejkal
6) LDO Měřín – nájemné 2014, hospodaření za rok 2013
7) Příspěvek ZŠ Měřín
8) Úpravna pitné vody-odkoupení pozemku – pan Valenta
9) Nabídka kulturních akcí Praha
10) Různé
1) Starosta obce přednesl návrh na ověřovatele zápisu pan Čížek, Solař
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

2) Návrh na schválení navrženého programu
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

3) Byly projednány podklady ředitelky MŠ Jersín o výhledu počtu dětí na další období.
Výhled na školní rok 2014 – 2015 je 15 dětí. Bylo doporučeno školku provozovat i
v příštím školním roce.
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

4) Obec obdržela informaci o přidělení dotace z POV na rok 2014 ve výši 106.000,- Kč
Výměna oken bude provedena v 07/08 2014

5) Byla projednána žádost o odkoupení pozemku a znalecký posudek pana Smejkala Jiřího,
Seifertova 1742/17. Jedná se o prodej části parcely 1212/1 v majetku obce Jersín o výměře
91 m2 která byla oddělena GP č. 195-142/2013 po dohodě s OÚ za účelem zarovnání
pozemku v majetku pana Smejkala. Obec vyvěsí prodej pozemku jako záměr obce na
úřední desku.
Hlasování:

PRO 5 PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

6) Byla projednáno hospodaření LDO za rok 2013. Obec obdržela nájemné ve třech
splátkách ve výši 249 364,- Kč. Obce budou společně iniciovat navýšení nájemného za
rok 2014 nejméně o 10% skutečnosti roku 2013
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

7) Starosta obce informoval o uskutečněné schůzce se zástupci Městyse Měřína, ZŠ Měřín a
starostů obcí, kteří navštěvují tuto ZŠ ohledně požadovaných příspěvků dne 26. 3. 2014.
Bylo dohodnuto, že příspěvek bude formou daru na vybavení školy. Výše daru a účel
použití zašle ke schválení na jednotlivé obce Městys Měřín
8) Místostarosta obce přednesl informaci o probíhajícím zaměření a odkoupení pozemku od
pana Valenty v okolí budovy úpravny vody, přípravu kupní smlouvy a zahájeného řízení
ohledně vyjmutí celého pozemku z půdního fondu.
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

9) Byla projednána nabídka kulturních akcí v Praze pro občany obce. Vzhledem
k podmínkám a ceně nebude nabídka akceptována.
10) Různé:
Byla projednáno doporučení SDH Jersín pro provedení opravy střech budovy výletiště,
podia a oplocení mezi budovami na dolním hřišti. Byla provedena prohlídka stavu a
doporučeno provést opravu střech nad budovou výčepu a přístřeškem podia pro
vystupování. Před zahájením prací je nutno prořezat stromy. Větve jsou nad střechami a
poškozují je. Je nutno provést i výměnu oplocení mezi budovou výčepu a podiem.
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Ověřovatelé zápisu
starosta obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 2
konaného dne 16.4.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)
2)
3)
4)

Ověřovatele zápisu, pan Čížek, Solař
Program dnešního zasedání bez výhrad.
Provoz MŠ Jersín ve školní rok 2014 – 2015.
Odkoupení pozemku a znalecký posudek pana Smejkala Jiřího, Seifertova 1742/17.
Jedná se o prodej části parcely 1212/1 v majetku obce Jersín o výměře 91 m2 která
byla oddělena GP č. 195-142/2013 po dohodě s OÚ za účelem zarovnání pozemku
v majetku pana Smejkala.
5) Zaměření a odkoupení pozemku od pana Valenty v okolí budovy úpravny vody,
přípravu kupní smlouvy a zahájeného řízení ohledně vyjmutí celého pozemku
z půdního fondu a přípravu dokumentace pro vodoprávní řízení.
6) Společně s obcemi v LDO iniciovat navýšení nájemného za rok 2014 nejméně o 10%
skutečnosti roku 2013
7) Provedení opravy střech budovy výletiště, podia a oplocení mezi budovami na dolním
hřišti.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)Informaci o uskutečněné schůzce se zástupci Městyse Měřína, ZŠ Měřín a starostů obcí,
kteří navštěvují tuto ZŠ ohledně požadovaných příspěvků. Bylo dohodnuto, že příspěvek bude
formou daru na vybavení školy. Výše daru a účel použití zašle ke schválení na jednotlivé obce
Městys Měřín
2) zaměření navrženého odkoupení pozemku od pana Valenty v okolí budovy úpravny vody,
přípravy kupní smlouvy a zahájeného řízení ohledně vyjmutí celého pozemku z půdního
fondu a přípravu dokumentace pro vodoprávní řízení.
3) Nabídku kulturních akcí v Praze pro občany obce. Vzhledem k podmínkám a ceně nebude
nabídka akceptována.

Ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:22.4.2014

Sejmuto:

Starosta obce

