
 Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 27. 10. 2015 Jersín, zasedací místnost OÚ 
Začátek jednání:  19:30 hod 
Ukončení jednání:  20:55 hod 
Přítomni zastupitelé  p. Jurek R., Čížek, Štěpnička, pí. Kultánová, Kytnarová 
Nepřítomni:    - 
Ověřovatelé zápisu:  p. Čížek, Jurek R. 
 
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, doplnění programu jednání 

4) Projednání přípravy územního plánu obce Jersín 

5) Oprava havárie vodovodu a výměna šoupat 

6) Oprava kanalizační vpusti 

7) Oprava fasády na budově obce a kaple 

8) Výstavba úpravny vody pro obec 

9) Deratizace obce, celoplošná deratizace 

10) Žádost o odkoupení pozemku – pan Vejtasa, Jersín 32 

11) Žádost o povolení přístavby domu a kácení dřevin - pan Janovský,  

Jersín 18 

12) Zpráva finančního výboru 

13) Zpráva kontrolního výboru, kontrola odstraněných závad 

14) Žádost o kácení dřevin Krajská správa a údržba silnic 

15) LDO Měřín 

16) Mikroregion Polensko 

17) Různé 
 

  

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

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

 

3) Starosta obce přednesl návrh na schválení doplnění programu 
Doplněn bod programu: 
18). Zaměření pozemku paní Kytnarová, žádost o odkup. 

 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

4) Místostarosta obce projednal návrh zadání územního plánu obce Jersín. K návrhu 
územního plánu nebyl předložen žádný návrh na doplnění.  
Starosta obce požádal o schválení Návrhu zadání územního plánu obce Jersín. 



Obec požádá o dotaci na zhotovení Územního plánu Krajský úřad kraje Vysočina 
 
 

Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

5) Starosta seznámil přítomné se zahájením oprav poruchy místního vodovodu u 
Vlasákových a výměnou šoupat hlavních uzávěrů. 

 

 
6) Společně s poruchou vodovodní přípojky bude provedena oprava poškozené 

kanalizační vpusti u Kultánových. 
 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 
 

7) Starosta obce informoval přítomné o opravě fasády na budově obce a kaple – 
byly předložený krycí listy rozpočtu fasády a faktury k nahlédnutí. 
Budova Obecního úřadu – uhrazená částka 221 343,--Kč. 
Kaple  - uhrazená částka 200 634,--Kč. 
 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 
 
8) Úpravna vody - byl projednán obsah jednání, které se konalo za účelem změny 

stavby před dokončení. Obec navrhla provedení odpadu vody pro praní filtrů do 
strouhy vedle čekárny. Původně mělo být vybudováno dle požadavku Povodí 
Moravy v krajnici cesty cca. 150 m odpadního potrubí až do potůčku. 
Povodí Moravy souhlasí s požadavkem obce. Obec musí nechat vyhotovit novou 
technickou dokumentaci, která bude řešit vypouštění vody z praní filtrů v úpravně 
vody do strouhy a doplnění požadavků N4GaS a Povodí Moravy. 
 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 

9) Starosta obce informoval přítomné o deratizaci hlodavců v obci a upozornil na 
celoplošnou deratizaci. 

 
 

 
10)   Byla projednána žádost pana Vejtasy o odkoupení části  pozemku p.č.1212/1 

v k.ú. Jersín, dle skutečně zastavěné plochy z minulosti. 
 
Hlasování:    PRO 5    PROTI:            0       ZDRŽELO SE: 0 
 

11)     Byla projednána žádost pana Janovského dle předložené dokumentace na 
přístavbu domu Jersín č.p.18. 
 
Hlasování:    PRO 5    PROTI:            0       ZDRŽELO SE: 0 
 
 

12)  Předseda finančního výboru Bc. Jitka Kultánová přednesla zprávu z kontroly 
pokladních dokladů. Nebyly zjištěny žádné závady. 



 
13)  Byl projednán zápis kontrolního výboru se závadami. Kontrolní výbor doporučuje 

pokračovat s odstraňováním uvedených závad v zápise. 
 
14)  Zastupitelé byli seznámeni s požadavkem a žádostí  předloženou Krajskou 

správou a údržbou silnic kraje Vysočina o povolení kácení stromů rostoucích 
mimo les. 

 
15)  Starosta seznámil se zápisem ze schůze představenstva LDO Měřín konané dne 

24.9.2015. 
 

16)  Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z jednání Mikroregionu Polensko 
ze dne 21.9.2015. 

 
17)  Různé  

 
 Byl vznesen požadavek na řešení přístřešku u autobusové zastávky v obci. 

 
18)  Paní Kytnarová doložila souhlasné prohlášení a shodě na průběhu vlastnické 

hranice pozemků s paní Kujínkovou a obcí Jersín. Byl předložen geometrický 
plánč.201-122/2015. 
GP vyhotovila Geodezie Vysočina s.r.o. Velké Meziříčí. Starosta vyzval přítomné 
zastupitele k hlasování o odprodeji části pozemku p.č. 1212/1 v k.ú. Jersín. 
 
Hlasování:    PRO 5    PROTI:            0       ZDRŽELO SE: 0 
 
 
 

 
 

 
 
  

Starosta ukončil jednání        
     

 
Ověřovatelé zápisu:      Starosta obce  
        Luboš Štěpnička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 6 

konaného dne 27. 10. 2015 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1) Ověřovatele zápisu – pan Čížek, pan Jurek R..  
2) Zapisovatele zápisu – paní Vetchou 
3) Program jednání, doplnění bodu 18 – prodej pozemku paní Kytnarová  
4) Provedenou opravu fasády na budově OÚ a kaple včetně uhrazených částek 

za opravy 
5) Vyhotovení technické dokumentace pro úpravnu vody pro nově navržený 

způsob vypouštění vody z praní filtrů 
6) Žádost pany Vejtasy odkoupení části pozemku v majetku obce p.č.1212/1 

v k.ú. Jersín 
7) Žádost p. Janovského na přístavbu domu Jersín č.p.18 
8)  Paní Kytnarové odkoupení části pozemku p.č.1212/1 v k.ú. Jersín dle GP 201-

122/2015  
 

   
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1) Přípravu územního plánu obce Jersín 
2) Provedení opravy havárie vodovodu a výměna šoupat hlavních uzávěrů 
3) Provedení opravy kanalizační vpusti   
4) Informaci o provádění deratizace a celoplošné deratizaci 
5) Zprávu z kontroly předsedy finančního výboru 
6) Doporučení předsedy kontrolního výboru – pokračování v odstraňování závad 

dle zápisu 
7) Žádost KSÚS Vysočina ke kácení stromů 
8) Zápis za schůze představenstva LDO Měřín ze dne 24.9.2015 
9) Zápis z jednání Mikroregionu Polensko ze dne 21.9.2015 
10)Požadavek na řešení přístřešku u autobusové zastávky 

 
 
 
 

Luboš Štěpnička  

Ověřovatele zápisu       Starosta obce 

   
 

 

Vyvěšeno: 7. 11. 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/ 


