
 Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 27. 6. 2016 Jersín 

Začátek jednání:  19:30 hod 

Ukončení jednání:  20:50 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 2015 

5) Schválení účetní závěrky obce Jersín za rok 2015 

6) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Jersín za rok 2015 

7) Schválení závěrečného účtu obce Jersín za rok 2015 

8) Provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

9) MŠ – protiradonová opatření 

10) Geodetické zaměření skutečného stavu vozovky u kaple 

11) Úpravna vody – informace 

12) Náklady na opravu prodejny 

13) Havárie vodovodní přípojky – na návsi 

14) Mikroregion Polensko – informace, rozpočtové opatření 

15) Cesta – Jeřábkův mlýn 

16) Družstvo Vysočina Janovice – novostavba hnojiště 

17) Hydrogeologický průzkum – hledání nových zdrojů pitné vody pro obec 

18) 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. Doplněn bod 19 – zpráva kontrolního výboru 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

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

2015. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jersín za rok 2015 byla 

doporučena přijmout bez výhrad. 

 
Hlasování:      PRO 5  PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

5) Starosta obce projednal účetní závěrku obce Jersín za rok 2015. 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 2015. 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 2015. 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 2016 

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

 Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

9) Byl projednán návrh protitradonového opatření v Mateřské škole. Obec bude přes Krajský 

úřad kraje Vysočina žádat o dotaci v roce 2017. Dle sdělení paní ředitelky MŠ stávající 

ohřívač teplé vody na soc. zařízení začal prokapávat a je ho nutno vyměnit 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

10) Vzhledem ke skutečnosti dle KN – vedení komunikace p.č. 1212/1 v lokalitě u kaple 

směrem k obchodu obec provede skutečné zaměření komunikace a projedná s panem Máchou 

odkoupení části jeho pozemku, který zasahuje do komunikace 

 
 Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

11) Místostarosta obce seznámil přítomné se stavem a provozem úpravny vody- technologie  

funguje bez problémů – vzorky vody jsou ve stanovených limitech. 

 

12) Starosta obce seznámil přítomné s náklady na opravu objektu prodejny. 

Byla provedena celková rekonstrukce topení, el. instalace, podlah, výměna oken, dveří a 

výloh, oprava omítek. 

Položky za opravu: 

Rekonstrukce topení – 63 075,- Kč 

Položení dlažby, oprava omítek, malování – 85 000,- Kč 

Rekonstrukce el. instalace včetně rozvaděče – 44 342,- Kč 

Oprava rampy a bourací práce pro osazení dveří – 28 730,- Kč 

Osazení vnitřních dveří (úprava) + oprava venk. Fasády – 4 900,- 

Výměna výloh, oken a dveří – 97 444,- Kč 

  
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

13) Místostarosta obce seznámil přítomné o poruše vodovodního řádu na návsi u skladu 

bývalého obecního úřadu. 

Byla oslovena f. ZEMNÍ PRÁCE – Jaromír Venc o předložení cenové nabídky. Cenová 

nabídka předložena ke schválení – cena za výkopové práce a opravu kanalizačního potrubí 



a vodovodního potrubí – 27 690,- Kč 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

14) Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z Jednání valné hromady Mikroregionu 

Polensko konaného 15. 6. 2016. 

Bylo projednáno rozpočtové opatření č. 1 2016 a předloženo ke schválení 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 
 

15) Byla projednána připomínka pana Jeřábka o poškozování cesty vozidly odvážející 

vytěžené dřevo u Jeřábkova mlýna. Bylo dohodnuto, že starosta obce upozorní na další valné 

hromadě LDO Měřín a bude požadovat 

 

 

16) Družstvo vysočina Janovice požádalo o vydání Souhlasného stanoviska k projektu na 

výstavbu hnojiště v jeho areálu. 

Byla svolána mimořádná schůzka s občany a za účasti předsedy ZD pana Krejčího a celá 

záležitost projednána. Z jednání vyplynulo, že bude vydáno souhlasné stanovisko ke stavbě. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

17) Místostarosta obce seznámil přítomné s potřebou zajištění náhradního zdroje pitné vody. 

Obec nechá zpracovat studii na provedení hloubkového vrtu. Obec osloví hydrogeologa pana 

Taranzu, který má v našem okolí již několik zakázek (Zhoř, Záborná) 

Bude proveden průzkum v blízkosti studní s možností přívodu vody do úpravny vody.  

 
 Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

18)Různé 

a) Provádět deratizaci do úplného vyhubení hlodavců 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

19) Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu kontrolního výboru ze schůzky  

konané dne 10. 6. 2016 

 

 

Starosta obce ukončil jednání. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Luboš Štěpnička    

       Starosta obce 

 

 

 

 

 



 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 3 

konaného dne 27. 6. 2016 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) Ověřovatele zápisu 

2) Zapisovatele zápisu 

3) Program jednání 

4) Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad, přijatá nápravná opatření 

v navržených termínech. Provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 firmou 

ACA Audit, s.r.o Žďár n/S 

5) Účetní závěrku obce Jersín za rok 2015 bez výhrad 

6) Účetní závěrku Mateřské školy Jersín za rok 2015 bez výhrad 

7) Závěrečný účet obce Jersín za rok 2015 bez výhrad 

8) Provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 firmou ACA Audit, 

s.r.o Žďár n/S 

9) Podání žádosti o dotaci na Protiradonové ozdravné opatření v MŠ Jersín 

10)  Dořešení problému s komunikací u kaple na pozemku 1212/1, narovnání vlastnictví 

obecní komunikace, která zasahuje do pozemků ve vlastnictví pana Máchy Milana 

11)  Předložené náklady na opravu prodejny. 

12) Oprava vodovodní přípojky a kanalizace – porucha na návsi 

13) Znění zápisu ze zasedání Mikroregionu Polensko a rozpočtového opatření č. 1 2016 

14)  Vydání souhlasného stanoviska Družstvu Vysočina Janovice k výstavbě nového 

hnojiště v areálu družstva 

15)  Provedení studie vybudování náhradního zdroje pitné vody u studní, oslovení pana 

Taranzy.      

16) Provádění deratizace obce do úplného vyhubení hlodavců 

  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1) Informaci místostarosty obce o bezproblémovém provozu úpravny vody 

2) Připomínku pana Jeřábka – bude řešeno na LDO Měřín 

3) Zprávu ze schůzky kontrolního výboru konané dne 10. 6. 23016 

 

 

 

 

 

Ověřovatele zápisu:      Starosta obce  

Vyvěšeno: 6. 7. 2016 

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/ 


