
 Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 29. 9. 2014 Jersín 
Začátek jednání:  19:30 hod 
Ukončení jednání:  20:40 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.  
Program jednání: 
 
1) Určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Likvidace nepotřebného majetku obce, likvidační komise 
4) Zápis z členské schůze LDO – změna stanov, úprava 

nájemného 
5) Záměr obce o prodeji pozemku 
6) MAS Českomoravské pomezí 
7) Žádost o prodloužení nájmu rybníka 
8) Různé 
9) Zpráva předsedy kontrolního výboru 
10) Zpráva předsedy finančního výboru 
 
 

 

  

1) Návrh na ověřovatele zápisu – pan Čížek, pan Solař 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 

 

2) Starosta obce přednesl návrh na schválení doplněného programu 
Doplněny body programu: 
9.   Zpráva předsedy kontrolního výboru 
10. Zpráva předsedy finančního výboru 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

3) Starostou obce byl přednesen návrh na složení likvidační komise – předseda pan 
Solař, členové pan Čížek, paní Kytnarová 

Komise provede fyzickou likvidaci nepotřebných movitých věcí dle přiloženého 
seznamu. 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 
4) Starosta obce projednal zápis z členské schůze LDO, konané dne 25. 6. 2014 a 

průvodní dopis ke změně stanov a úpravě nájemného. Výše nájemného od LDO 
Měřín se navyšuje na 50% z tržeb za prodané dříví. Je navržena změna stanov 
LDO Měřín, které musejí být v souladu NOZ č. 90/2012. Základní kapitál 
jednotlivých obcí bude upraven na výši 1000 Kč na jeden členský podíl. Finanční 
prostředky na navýšení kapitálu budou obcím převedeny z účtu nerozděleného 



zisku z minulých let, které bylo schváleno členskou schůzí dne 25. 6. 2014. 
Jednotlivé obce navýší svůj základní kapitál převodem na účet LDO Měřín dle 
přiložené tabulky – obec Jersín navýší základní kapitál o 8 500,- Kč. Konečná 
výše základního kapitálu obce bude 27 000,- Kč 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 

5) Byla projednána žádost o odkoupení obecního pozemku 1212/1 v k.ú. Jersín o 
rozměru 60 m2 před garáží paní D. Kytnarové, Jersín 21.  
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 
 
6) Byla projednána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní 

akční skupiny Českomoravské pomezí o.p.s na období 2014 – 2020 na svém 
správním území. 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 

7) Byla projednána žádost pana Vlčka na prodloužení pronájmu rybníka Horní Jára 
Požadované prodloužení smlouvy o pronájmu do roku 2019 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 

8) Různé 
Byla provedena oprava společenské místnosti na obecním úřadě. Jedná se o 
zhotovení nového palubkového obložení stěn, výměna radiátoru na chodbě a 
spol. místnosti, výměna garnýží a záclon. 
 

 
9) Panem Solařem byla přednesena zpráva kontrolní komise z provedené kontroly 

dne 26. 9. 2014. Nebyly zjištěny žádné závady. 
 

 
10)  Paní Jitka Kultánová přednesla zprávu finanční komise. Byla provedena kontrola 

finanční hotovosti ke dni 30. 6. 2014 – nebyly zjištěny žádné rozdíly 
 

 
 
 
  

Starosta ukončil jednání 
 
Ověřovatelé        Starosta obce 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 4 

konaného dne 29. 9. 2014 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1) Ověřovatele zápisu – pan Čížek, pan Solař. Program jednání, doplnění bodu 9 
a 10 - zprávy předsedů komisí 

2) Likvidaci nepotřebného majetku obce, složení likvidační komise pan Solař, 
Čížek a paní Kytnarová 

3) Navýšení nájemného od LDO Měřín na 50 % z tržeb za prodané dříví.  
Změnu stanov LDO Měřín – navýšení základního kapitálu na výši 1000,- Kč na 
jeden členský podíl. Obec navýší základní kapitál o 8. 500,- Kč.  Konečná výše 
základního kapitálu v LDO Měřín – 27 000,- Kč  

4) Žádost o prodej pozemku v majetku obce 1212/1 v k.ú. Jersín – žadatel paní 
Kytnarová 

5) Prodloužení nájemní smlouvy panu Vlčkovi na rybník Horní Jára do roku 2019 
6) Zastupitelstvo obce Jersín souhlasí s realizací Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Českomoravské 
pomezí o.p.s. na období 2014 – 2020 na svém správním území. 

 
   

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1) Provedenou opravu zasedací místnosti 
2) Zprávu předsedy kontrolní komise 
3) Zprávu předsedy finanční komise 

 
 

 

Ověřovatele zápisu       Starosta obce 

 

Vyvěšeno: 6. 10. 2014 

 

Sejmuto: 


