Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín
Datum a místo konání:
Začátek jednání:
Ukončení jednání:
Přítomni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé zápisu:

25.6.2014 Jersín
19:30 hod
20:50 hod
p.Solař, Čížek, Štěpnička, pí. Kultánová, Kytnarová
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) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Otevření účetní knihy před schválením závěrky obce, provedení opravy
4) Zpráva o výsledku hospodaření obce Jersín za rok 2013, přezkoumání hospodaření obce za 2014
5) Schválení účetní závěrky obce Jersín za rok 2013
6) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Jersín za rok 2013
7) Schválení závěrečného účtu obce Jersín za rok 2013
8) Odkoupení pozemku - pan Valenta
9) Prodej pozemku obce – pan Smejkal
10) Oprava výletiště na dolním hřišti
11) Zpráva z členské schůze LDO Měřín
12) POV 2014 – výměna oken na budově OÚ
13) Žádost o finanční příspěvek – škola Měřín
14) Nákup nového PC pro vedení účetnictví
15) Icom Transport Jihlava – žádost o udělení licence
16) Volby do zastupitelstva obce – říjen 2014
17) Nabídka firmy CUP SECURITY – kominické práce, zabezpečovací systémy
18) Různé

3) Účetní jednotka na doporučení auditora otevřela před schválením účetní závěrky za rok
2013 v souladu s § 17 ods. 7 Zákona 563/1991 Sb. o účetnictví účetní knihu obce Jersín a
opravila následující položky:
a) doúčtování navýšení ceny pozemku LDO Měřín za rok 2013 o 845,20 Kč
b) oprava zaúčtování prodeje majetku z účtu 602, částka 21. 000,- Kč – přeúčtováno na účet
646.
Hlasování:

PRO 5 PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

4)Starosta obce projednal Zprávu o výsledku hospodaření obce Jersín za rok 2013. Bylo
doporučeno schválit zprávu s výrokem bez výhrad.
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

5) Starosta obce projednal účetní závěrku obce Jersín za rok 2013. Bylo doporučeno schválit
účetní závěrku s výrokem bez výhrad.
Hlasování:

PRO 5 PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

6) Starosta obce projednal účetní závěrku Mateřské školy Jersín za rok 2013. Bylo
doporučeno schválit účetní závěrku s výrokem bez výhrad.
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

7) Starosta obce projednal Závěrečný účet obce Jersín za rok 2013. Bylo doporučeno schválit
Závěrečný účet obce s výrokem bez výhrad.
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

8) Na základě projednání a schválení odkoupení pozemku pro budovanou úpravnu pitné vody
od pana Valenty na minulém zasedání zastupitelstva obce starosta informoval přítomné, že
byla podepsána kupní smlouva mezi obcí a panem Valentou a předána na Katastrální úřad
k vložení do katastru. Cena pozemku činí dle Znaleckého posudku č.1175-15/14 který
vypracoval pan Ing. Kavina František 7. 580,- Kč. Kupní cena byla obcí panu Valentovi
vyplacena při podpisu smlouvy
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

9) Byla přednesena žádost pana Smejkala Jiřího o odkoupení části pozemku. Záměr obce o
prodeji pozemku v k.ú Jersín p.č. 22/6 – o výměře 40 m2 a p.č. 1212/1 o výměře 91 m2byl
schválen na minulém zasedání zastupitelstva obce a zveřejněn na úřední desce od 11. 6.
– 26. 6. 2014. Doporučena prodejní cena za pozemky je 3. 340,- Kč dle znaleckého posudku
č. 3613 – 8/14, který vypracoval ing. Jaroslav Dolejší.
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

10) Byl projednán postup probíhajících prací při opravě budovy výletiště na dolním hřišti.
Byla provedena oprava střechy nad podiem, oprava oplocení mezi podiem a hlavní budovou,
výměna střešní krytiny včetně výměny krovů a střešních latí nad hlavní budovou, oprava
betonové podlahy v hlavní budově, rekonstrukce rozvodů a rozvaděče elektro, nátěr fasád,
výměna dveří a výdejního okna, podbití podhledu palubkami.
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

11) Starosta obce projednal Zápis a usnesení z výroční členské schůze LDO Měřín konané
dne 13. 3. 2014.
12) Starosta obce informoval o přípravě POV na 2014. Byla předložena cenová nabídka od
firmy PRAMOS na výměnu oken v budově obecního úřadu – I. ETAPU = výměna oken

v zasedací místnosti, kuchyňce, WC ženy, muži, skleněné výplně na chodbě a venkovních
vstupních dveří.
Nabídnutá cena je 236. 520,- Kč + DPH
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

13) Byla předložena žádost o finanční dar – žadatelem je Městys Měřín pro ZŠ Měřín.
Finanční dar bude využit na údržbu a obnovu PC a sítě, modernizaci vybavení tříd a
postupnou obnovu zařízení MŠ. Po předběžném projednání dne 26. 3. 2014 na setkání
starostů je požadován dar 953,- Kč na jednoho žáka. Školu v Měříně navštěvuje z Jersína 14
žáků.
Požadovaná částka daru od obce Jersín je 13. 342,- Kč
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

14) Přednesen požadavek správcem programu Triáda na zakoupení nového PC pro vedení
účetnictví obce. Stávající PC je nedostačující pro přechod na nové SW.
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

15) Byla projednána žádost o vyjádření k udělení licence k provozování veřejné linkové
osobní dopravy na lince 760570 Jihlava- Arnolec dopravci ICOM transport.
Hlasování:

PRO 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

16) Byla projednána příprava voleb do zastupitelstva obce Jersín, které se budou konat ve
dnech 10. – 11. 10. 2014. Starosta obce vyvěsí na úřední desku obce upozornění pro občany,
kteří mají zájem kandidovat do zastupitelstva obce na příští volební období s požadavkem o
nahlášení na obecním úřadě.
17) Byla projednána nabídka společnosti CUP Security s.r.o na provádění kominických prací
a poradenské služby včetně dodávky zabezpečovacích systémů.
Zastupitelstvo obce doporučuji seznámit občany s touto nabídkou na úřední desce. V měsíci
srpnu pracovníci CAP Security navštíví občany s tím, že se občani rozhodnou zda s nimi
uzavřou smlouvu na dodávku kominických prací, případně instalaci zabezpečovacího
zařízení.
Starosta ukončil jednání

Ověřovatelé

Starosta obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 3
konaného dne 25. 6. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)
2)
3)
4)

Program jednání
Ověřovatele zápisu
Otevření účetní knihy před schválením závěrky a provedení opravy
Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad, provedení přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 firmou ACA Audit, s.r.o Žďár n/S
5) Účetní závěrku obce Jersín za rok 2013 bez výhrad
6) Účetní závěrku Mateřské školy Jersí za rok 2013 bez výhrad
7) Závěrečný účet obce Jersín za rok 2013 bez výhrad
8) Odkoupení pozemku od pana Valenty a provedení úhrady
9) Prodej pozemku panu Smejkalovi Jiřímu
10) Opravu výletiště na dolním hřišti v projednaném rozsahu
11) Výměnu oken na budově obecního úřadu v projednaném rozsahu a za nabídnutou cenou
od firmy Pramos
12) Finanční příspěvek pro ZŠ Měřín formou finančního daru dle projednané výše.
13) Nákup nového PC pro vedení účetnictví
14) Žádost o udělení licence na linku Jihlava- Arnolec pro Icom Transport

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu z LDO Měřín a usnesení z výroční členké schůze LDO
2) Projednání přípravy voleb do zastupitelstva obce
3) Nabídku firmy CUP Security na provádění kominických prací pro občany, vyvěšení
reklamní akce i informování občanů na úřední desce

Ověřovatele zápisu
Vyvěšeno: 2. 7. 2014
Sejmuto:

Starosta obce

