
 Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 29. 6. 2015 Jersín 

Začátek jednání:  19:30 hod 

Ukončení jednání:  20:55 hod 

Přítomni:   dle presenční listiny 

Nepřítomni:    - 

Ověřovatelé zápisu:  p.Čížek, Jurek Roman 

 

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

svoláno.  

Program jednání: 

1) Určení ověřovatelů zápisu 

2) Určení zapisovatele zápisu 

3) Schválení programu 

4) Zpráva o výsledku hospodaření obce Jersín za rok 2014, nápravná opatření 

5) Schválení účetní závěrky obce Jersín za rok 2014 

6) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Jersín za rok 2014 

7) Schválení závěrečného účtu obce Jersín za rok 2014 

8) Provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

9) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování odpadů 

10) Obecně závazná vyhláška – pobíhání zvířat 

11) Zpráva ze schůze představenstva LDO Měřín 

12) Konkursní řízení na ředitele/ku MŠ Jersín 

13) Prázdninový provoz MŠ  

14) POV 2015 – výměna oken na budově obecního úřadu II. etapa 

15) Úpravna vody – informace 

16) Havárie přípojky vody – přívod pan Vlasák, paní   Chlebková 

17) Žádost o koupi pozemku – pan Vejtasa 

18) Údržba zeleně v obci  

19) Různé 

 
1)Určení ověřovatelé zápisu – pan Jurek R., pan Čížek 

Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

2) Na zapisovatele zápisu navržena paní Jiřina Vetchá 
 Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

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

 

 

4) Byla projednána Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jersín za rok 

2014. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jersín za rok 2014 byla 

doporučena přijmout bez výhrad. 

Byla přijata nápravná opatření doporučená auditorem: 

a) Doplnit názvy účtů v účtové osnově ke všem účtům na kterých je účtováno. 

 

Zajistí: účetní obce           termín: 30. 9. 2015 

  



b) Zajistit správné účtování pojištění a nehmotného majetku dle auditní zprávy, provést 

kontrolu tohoto zaúčtování v roce 2015 a v případech nesprávného účtování zajistit 

jeho opravu. 

 

Zajistí: účetní obce            termín: 30. 9. 2015 

 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

5) Starosta obce projednal účetní závěrku obce Jersín za rok 2014. 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 2014. 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 2014. Bylo doporučeno schválit 

Závěrečný účet obce s výrokem bez výhrad. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

8) Bylo projednáno doporučení provedení přezkoumání hospodaření obce Jersín za rok 2015 

firmou A.C.A. Audit, s.r.o., Smetanova 34, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

 Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

9) Byla projednána konečná verze Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování odpadu. Doplněno proti stávající vyhlášce bylo shromažďování bioodpadu a 

kovového odpadu. Starosta obce navrhl vyhlášku ke schválení. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

10) Místostarosta obce přednesl návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu volného 

pobíhání drobného domácího zvířectva. Navrženo vyhlášku dopracovat v čl. 5 

 

11) Starosta obce projednal Zápis a usnesení z výroční členské schůze LDO Měřín konané  

dne 9. 6. 2015. Byla projednána Smlouva o výkonu funkce člena představenstva panem 

Lubošem Štěpničkou včetně stanovené roční odměny 11 000,- Kč. 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

12) Starosta obce informoval přítomné o výsledku Konkursního řízení na ředitelku MŠ Jersín, 

které proběhlo dne 23. 6. 2015. 

Do konkursu se přihlásily dvě zájemkyně: 

Mgr. Vencourová a paní Zimolová. 

Konkursní komise vybrala na vedoucí místo ředitelky MŠ Jersín 80 paní Mgr. Vencourovou. 

Bylo předloženo ke schválení  
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

13) Byl projednán návrh prázdninového provozu v MŠ Jersín. MŠ bude v provozu od 1. 7. do 

10. 7. 2015. Do konce prázdnin bude školka uzavřena. Provoz bude zahájen od 1. 9. 2015 



 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

14) Projednána nabídka na akci POV 2015 od firmy PRAMOS – Výměnu oken a dveří na 

budově Obecního úřadu – II. etapa. Nabídnutá cena je 226 955,- Kč včetně DPH. 

Dodavatel je doporučen vzhledem k provedené první etapě výměny oken a vstupních dveří a 

nabídnutým slevám ve druhé etapě 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

15) Místostarosta obce informoval o průběhu výstavby úpravny vody pro obec. Proběhlo 

jednání s Magistrátem města Jihlavy ohledně změny stavby před dokončením s žádostí obce. 

Jedná se o změnu odvodu vody po praní filtrů – původní varianta je provedení odvodního 

potrubí v délce cca 150 m do vodoteče. Obec požaduje vypouštění odpadní vody do stávající 

strouhy podél polní cesty. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

16) Místostarosta seznámil přítomné se zjištěnou poruchou vody na přípojce na pozemku 

pana Valenty. Přípojka slouží pro dodávku pitné vody pro pana Vlasáka a paní Chlebkovou. 

Je nutno provést výměnu 60 m vodovodního potrubí. 

Byla oslovena f. ZEMNÍ PRÁCE – Jaromír Venc o předložení cenové nabídky. Dne 19. 6. 

2015 předložena cenová nabídka – cena výměny potrubí je 29 878,- Kč. 

Cenová nabídka předložena ke schválení. 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

  

 

17) Byla projednána žádost pana Vejtasy o koupi pozemku v majetku obce Jersín, zapsaného 

na LV č. 10001, p.č. 1212/1 v k.ú. Jersín pro provedení výstavby garáže. Žadatel předložil 

výkresovou dokumentaci s umístněním stavby na pozemku 1212/7. Stavba bude pouze 

částečně zasahovat do pozemku obce. 

Byl předložen návrh prodeje části pozemku ke schválení. 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

18) Byla projednáno zajištění údržby zeleně a majetku obce. 

Bylo navrženo, aby péči o zeleň prováděl pan Lukáš Kratochvíl. 

Navržená odměna za sečení travním traktůrkem a křovinořezem je 150,- Kč/hod 

Na ostatní práce při údržbě obce je navržena odměna/brigádníci 100,- Kč/hod. 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

19) Různé 

a) Úprava okolí lípy u kaple – odstranění betonu 

b) Provádět deratizaci do úplného vyhubení hlodavců 

c) Úprava skalky – pan Ronto – úprava obecního pozemku (břehu) na skalku 

d) Dárek odcházející paní ředitelce MŠ paní Šefčíkové v hodnotě do 3000,- Kč 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE:  

 

Starosta obce ukončil jednání 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Luboš Štěpnička    

       Starosta obce 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 4 

konaného dne 29. 6. 2015 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Ověřovatele zápisu 

2) Zapisovatele zápisu 

3) Program jednání 

4) Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad, přijatá nápravná opatření 

v navržených termínech. Provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 firmou 

ACA Audit, s.r.o Žďár n/S 

5) Účetní závěrku obce Jersín za rok 2014 bez výhrad 

6) Účetní závěrku Mateřské školy Jersín za rok 2014 bez výhrad 

7) Závěrečný účet obce Jersín za rok 2014 bez výhrad 

8) Provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 firmou ACA Audit, 

s.r.o Žďár n/S 

9) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému shromažďování odpadu. 

10)  Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva LDO Měřín – Luboš Štěpnička, roční 

odměnu 11 000,- Kč dle doporučení LDO. 

11)  Paní Mgr. Vencourovou na vedoucí místo ředitelky MŠ Jersín 80 

12) Výměnu oken a dveří na budově Obecního úřadu – II. etapa - cena  226 955,- Kč včetně 

DPH. 

13)  Prázdninový provoz MŠ Jersín 

14)  Zahájení stavebního řízení ohledně změny před dokončením stavby - vypouštění vody 

z úpravny vody přímo do stávající strouhy  

15)  Výměnu vodovodní přípojky (pan Vlasák, pan Chlebková) v délce 60 m z důvodu 

poruchy a havarijního stavu – cena 29. 878,- Kč – dodavatel f. J. Venc, Zemní práce 

16)  Žádost pro odkoupení části pozemku 1212/1 panu Vejtasovi pro výstavbu garáže – při 

prodeji majetku obce nutno postupovat dle platné legislativy 

17)  Provádění údržby zeleně Lukášem Kratochvílem 

Hodinovou sazbu za sečení travním traktůrkem a křovinořezem 150,- Kč/hod 

Ostatní práce při údržbě obce / brigádníci/    100,- Kč/hod 

18) Úpravu okolí lípy u kaple odstranění betonu 

Provádění deratizace do úplného vyhubení hlodavců 

Požadavek pana Ronta na úpravu obecního pozemku 

Dárek odcházející paní ředitelce MŠ paní Šefčikové ve výši 3 000,- Kč na věcný dar

  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1) Přednesený obsah návrhu obecně závazné vyhlášky o zákazu volného pobíhání zvířectva 

 

 

Ověřovatele zápisu:      Starosta obce  

Vyvěšeno: 6. 7. 2015 

Sejmuto: 

Do celého znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je možno nahlédnout o úředních 

hodinách na obci nebo na elektronické úřední desce na adrese: 

http://www.jersin.cz/clanky/obecni-urad/zapisy-ze-zastupitelstva/ 


