
 

 

 

Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Den a místo konání:  29.3.2013 v Jersíně 

Začátek jednání: 19:30 

Ukončení jednání: 20:50 

Přítomni: p. Štěpnička, Čížek, Solař, pí. Kultánová ,Kytnarová + ostatní účastníci 

dle prezenční listiny 

Ověřovatelé zápisu: Solař, Čížek 

 

Zahájení provedl starosta obce a konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno 

 

Program jednání: 
1) Rozpočet obce na rok 2013 

2) Návrh obecně závazné vyhlášky č.1 – komunální odpad - místní poplatek pro rok 2013 

3) Návrh obecně závazné vyhlášky č.2 – místní poplatek ze psů  

4) Návrh obecně závazné vyhlášky č.3– systém shromažďování a sběru odpadu  

5) MŠ Jersín – hospodaření za rok 2012, výhled počtu dětí na rok 2013 - 2014 

6) Mikroregion Polensko, informace z MAS 

7) LDO Měřín 

8) Knihovna v obci  

9) Deštová kanalizace - MŠ 

10) Úpravna vody – informace 

11) Odprodej nepotřebného majetku(traktor, vlek, travní traktůrek, pluh 

12) Nabytí pozemku p.č. 395/7 

 

1) Byl projednán rozpočet obce Jersín na rok 2013 . Případné změny v rozpočtových 

položkách budou přehodnoceny během roku. Bude záležet na přidělených dotacích a 

plánované výstavbě Úpravny vody                      

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na veřejné desce od 14.3. do 29.3.2013. 

 Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

2) Byla projednána konečná verze Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

3) Byla projednána konečná verze Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o místním 

poplatku ze psů 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

4) Byla projednána konečná verze Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce. 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 



5) Byla projednána roční účetní uzávěrka Mateřské školy Jersín, způsob čerpání dotace 

od obce za rok 2012 – částka činila 206 000,- Kč. Byla předložena Rozvaha, Výkaz 

zisku a ztráty a Příloha. Byl projednán výhled počtu dětí pro rok 2013 – 2014 – 

předpokládá se, že školku bude navštěvovat 13 dětí. Byl přednesen návrh na 

pokračování provozu Mateřské školy Jersín ve školním roce 2013 - 14 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

6) Starosta obce přednesl zprávu z Mikroregionu  Polensko, kde byla projednávána i 

situace v MAS – Českomoravské pomezí. V červnu se uskuteční na obecním úřadě 

beseda s občany „ U kulatého stolu“ za přítomnosti zástupců MAS. Budou řešeny 

požadavky občanů obce a příprava na  možnost čerpání státních dotací 

 

7) Starosta obce přednesl zprávu z Výroční členské schůze LDO Měřín konané dne 14. 3. 

2013. a z kontrolní komise ze dne 7. 3. 2013. Byla projednána žádost o schválení 

členskou schůzí LDO dne 14.3.2013 navrženého zmocněnce pana PaedDr.. Vítězslava 

Plocka  pro podpis  dohody o přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví obcí, 

k honebním společenstvům, pro nájemní období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2023. 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

8) Byla projednána situace s využíváním Knihovny v obci. Paní Vlasáková nechce dále 

pokračovat jako knihovnice. Bylo dohodnuto, že starosta obce projedná se zástupkyní 

knihovny v Jihlavě možnost zapůjčení  knih z knihovny v Polné. Seznam knih bude 

vyvěšen na nástěnku. Zapůjčit si knihy bude možno o úředních hodinách na obecním 

úřadě každé pondělí. 

 

9) Starosta obce opět informoval o nutnosti provedení odvodu dešťových vod z budovy 

MŠ, Jersín 80 z důvodu neustálých stížností majitelů sousedních pozemků, manželů 

Jiráskových z podmáčení jejich pozemků a budovy. Na provedení prací byla oslovena 

f. UNIST, která prováděla opravy chodníku a plotů  v loňském roce. 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

10) Panem Čížkem, místostarostou obce byla podána informace o stavu přepracování 

dokumentace f. Vodaservis Žďár n/S na úpravnu pitné vody. 

 

11) Starosta obce sdělil, že jsou vyhotoveny znalecké posudky na nepotřebný 

majetek(traktor, vlek, travní traktůrek, pluh). Bylo navrženo, že výše ceny dle 

znaleckého posudku budou ceny doporučené. Prodej se uskuteční na základě vyvěšení 

na úředních deskách a následně formou prodeje nejvyšší nabídce obálkovou metodou. 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

12) Starosta obce přednesl  možnost bezúplatného nabytí pozemku pozemková parcela č. 

395/7 k. ú. Jersín z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Jersín 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu                                                                                                                                         

           starosta obce 



 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č.2 

konaného dne 29.3.2013 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
1) Rozpočet obce Jersín na rok 2013 

2) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 – komunální odpad místní poplatek pro rok 2013 

3) Obecně závaznou vyhlášku č.2/2013 – místní poplatek ze psů  

4) Obecně závaznou vyhlášku č.3/2013– systém shromažďování a sběru odpadu 

5) Roční účetní uzávěrku Mateřské školy Jersín, způsob čerpání dotace od obce za rok 

2012 a pokračování provozu Mateřské školy Jersín ve školním roce 2013 – 14 

6) Navrženého zmocněnce LDO Měřín PaedDr.Vítězslava Plocka  pro podpis  dohody o 

přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví obcí, k honebním společenstvům, pro 

nájemní období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2023. 

7) Provedení odvodu dešťových vod z budovy MŠ, Jersín 80 z důvodu neustálých 

stížností majitelů sousedních pozemků a budov z podmáčení. 

8) Prodej nepotřebného majetku (traktor, vlek, travní traktůrek, pluh) 

se uskuteční na základě zveřejněním na veřejných deskách obce. Způsob prodeje - 

nejvyšší nabídce obálkovou metodou. 

9) Bezúplatné nabytí pozemku pozemková parcela č. 395/7 k. ú. Jersín z vlastnictví 

České republiky do vlastnictví obce Jersín 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:   
 

 

1) Zprávu z Mikroregionu  Polensko, situaci v MAS – Českomoravské pomezí. V 

 

2) Situaci s využíváním Knihovny v obci.  

 

3) Informaci o stavu přepracování dokumentace f. Vodaservis Žďár n/S na úpravnu pitné 

vody. 

 

 

Ověřovatelé zápisu       Starosta obce  

 

 

 

 

Vyvěšeno:3.4.2013 

 

 

Sejmuto:  


