
Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 29. 12 .2014  OÚ Jersín 

Začátek jednání:  19:30 hod 

Ukončení jednání:  21:10 hod 

Přítomni zastupitelé:  p. Štěpnička, Číţek, Jurek R, Bc. Kultánová, paní Kytnarová 

Ostatní účastníci:  dle prezenční listiny 

Ověřovatelé zápisu:  p. Jurek Roman, Číţek Luboš 

 

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, ţe jednání bylo řádně svoláno. 

 

Program jednání: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu  

2) Určení zapisovatele zápisu 

3) Schválení programu 

4) Rozpočtové provizorium po dobu schválení rozpočtu 

5) Příprava rozpočtu obce na rok 2015 

6) Rozpočtový výhled obce na roky 2015 - 2018 

7) Rozpočtová opatření v roce 2014 

8) POV 2014, 2015 

9) Veřejnoprávní smlouva - přestupky 

10) Zpráva z členské schůze LDO Měřín  

11) Mikroregion Polensko 

12) Inventarizace majetku obce, inventarizační komise 

13) Úpravna vody Jersín – informace 

14) Plánovaný sraz rodáků obce v roce 2015 

15) Ţádost o příspěvek – Domácí hospic Vysočina o.p.s. 

16) Oprava místního rozhlasu 

17) Novoroční ohňostroj 

18) Různé 

 

 

1) Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu – pan Jurek Roman, Číţek Luboš 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

2) Starosta obce navrhl zapisovatele zápisu – paní Vetchá Jiřina 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

  
 

3) Starosta obce přednesl návrh na schválení programu zasedání, ţádost o doplnění 

programu. 

Program nebyl ze strany přítomných doplněn. 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

4) Bylo projednáno rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2015.  

Výše rozpočtového provizoria bude 1/12 skutečnosti roku 2014 na měsíc. 

K rozpočtovému provizoriu nebyly připomínky a bylo předloţeno ke schválení 

 Návrh rozpočtového provizoria byl vyvěšen na úřední desce od 8. 12. do 23. 12. 2014 
  Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 



 

 

5) Starosta obce seznámil přítomné s výhledem finančních potřeb obce na akce v roce 

2015, které je nutno zařadit do rozpočtu obce. Jedná se zvláště o vybudování úpravny 

vody, úprava místa v okolí kontejnérů na odpady, vybudování chodníku u zastávky 

autobusů, oprava rozvodů pitné vody, oprava kaple, 2 etapa výměny oken na budově 

obce, nátěr fasády budovy obecního úřadu, sraz rodáků. 

V měsíci lednu bude dokončen rozpočet obce a předloţen ke schválení na příštím 

jednání zastupitelstva obce. 

 

6) Byl předloţen a projednán rozpočtový výhled obce na roky 2015 – 2018. 

K rozpočtovému výhledu nebyly připomínky a byl předloţen ke schválení. 

Návrh rozpočtového provizoria byl vyvěšen na úřední desce od 8. 12 do 23. 12. 2014 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

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

poloţkách. Bylo projednáno rozpočtové opatření č. 1 ze dne 29. 10. 2014 a 

rozpočtové opatření č. 2 ze dne 30. 11. 2014 – bez připomínek  
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

8) Byla projednána příprava závěrečné zprávy na akci POV 2014 – výměna oken na 

budově obecního úřadu – 1. etapa. Byly projednány moţnosti čerpání finanční částky 

na připravované akce v roce 2015. Účel dotace bude projednán a schválen na příštím 

zasedání zastupitelstva obce v lednu 2015 

 

9)  Starosta obce přednesl návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Polná o 

přenesené působnosti podle zákona č. 200/ 1990 Sb. o přestupcích ve znění 

pozdějších předpisů. Jedná se o rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků 

proti veřejnému pořádku, občanskému souţití a majetku. 

K uzavření smlouvy nebyly připomínky a bylo předloţeno ke schválení. 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

  

10) Starosta obce projednal zápis z Členské schůze LDO Měřín, konané dne 25. 11. 2014. 

- Rozdělení nerozděleného zisku z minulých let ve výši 44 232,- Kč 

- Odměny členům statutárního orgánu LDO budou vypláceny z rozpočtu obcí. 

LDO poukáţe pro tento účel na účet obce částku 5.500,- Kč, která je odměnou 

člena statutárního orgánu. 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

11) Byla přednesena zpráva z valné hromady Mikroregionu Polensko, která se konala dne 

8. 12. 2014. Bylo předloţeno rozpočtové opatření a rozpočet MP na rok 2015. 

Vyvěšeno na úřední desce od 8. 12. do 23. 12. 2014 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

 

12) Starosta obce seznámil s návrhem sloţení inventarizačních komisí pro provedení 

fyzických inventur za rok 2014 

 Inventarizaci majetku obce bude provádět: 

  p. Jurek Roman 

pí. Kytnarová Dagmar 



pí. Solařová Ţaneta 

  

Inventarizaci financí bude provádět: 

- pí. Kultánová Jitka 

- pí Tomanová Alena 

- p. Jurek Josef 

 

 Inventarizaci je nutno provést k 31. 12. 2014. Fyzické inventury provést do 15. 1.2015 
 Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

13) Místostarosta obce přednesl zprávu o aktuálním stavu budované úpravny vody.  

Stavební a vodoprávní rozhodnutí jsou vydána – čeká se na nabytí právní moci 

vodoprávního rozhodnutí. 

 

14) Starosta obce poţádal přítomné o návrh termínu konání plánovaného srazu rodáků, 

návrh programu a druh pamětních předmětů pro účastníky. Po dohodě bude 

projednáno a upřesněno na příštím zasedání zastupitelstva v lednu 2015 

 

15)  Projednána ţádost o finanční příspěvek pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové 

Město na Moravě. Bylo doporučeno příspěvek poskytnout. 

Paní Kultánová přednesla návrh částky na poskytnutí příspěvku ve výši 5. 000,- Kč 
  Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

16) Starosta seznámil přítomné s provedenou opravou místního rozhlasu. Byla provedena 

výměna všech stávajících venkovních reproduktorů a oprava výstupů z ústředny. 

 

17) Novoroční ohňostroj – ţádost o příspěvek na zakoupení zábavné pyrotechniky pro 

oslavu příchozího roku 2015. 

Navrţena částka do 3. 000,- Kč 
  Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE:0 
 

18)  Různé 

Starosta obce se před přítomnými při zahájením jednání zasedání zastupitelstva obce 

omluvil panu Martinu Novotnému za nedorozumění, které vzniklo před Ustavujícím 

zasedáním zastupitelstva obce konaného dne 12. 11. 2014. Pan Novotný omluvu 

přijal. 

 

 

Starosta obce poděkoval přítomným za práci v tomto roce, popřál vše nejlepší do nového 

roku 2015 a zasedání zastupitelstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu        Starosta obce 

 

 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 5 konaného 

dne 29. 12. 2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

 

1) Přípravu rozpočtu obce včetně doporučených akcí v roce 2015 

2) Zprávu o připravenosti výstavby úpravny pitné vody pro obec 

3) Zprávu POV 2014 a přípravu akce pro dotaci z POV v roce 2015 – bude řešeno na 

příštím zasedání zastupitelstva obce  

4) Organizační zajištění srazu rodáku v roce 2015 - bude řešeno na příštím zasedání 

zastupitelstva obce 

5) Opravu místního rozhlasu v obci 

6) Omluvu starosty obce panu Martinu Novotnému 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) Ověřovatele zápisu pana Jurka R. a Číţka L. 

2) Zapisovatele zápisu – paní Vetchá J. 

3) Program jednání 

4) Předloţené rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2015 

5) Rozpočtový výhled obce na roky 2015 – 2018 

6) Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 

7) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Polná – přestupková agenda 

8) Zápis z jednání LDO Měřín – Rozdělení nerozděleného zisku ve výši 44 232,- Kč a 

vyplacení odměny členu statutárního orgánu. 

9) Zprávu z Miroregionu Polensko, rozpočtové opatření a rozpočet MP na rok 2015  

10) Sloţení inventarizačních komisí 

 Majetek: předseda - p. Jurek R. - členové – paní Kytnarová D. a ing. Solařová Ţ. 

 Finance: předseda – Bc. Kultánová J. - členové – p. Jurek Josef, paní Tomanová A. 

11) Příspěvek pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě ve výši  

5. 000,- Kč 

12) Příspěvek na Novoroční ohňostroj do max. výše 3.000,- Kč 

 

 

 

 

 

Ověřovatele zápisu      Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 5. 1.2015 

 

 

Sejmuto: 


