
Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 30. 1. 2013 OÚ Jersín 

Začátek jednání:  19:30 

Ukončení jednání:  20:55 

Přítomni:   Solař, Čížek, Štěpnička, pí. Kultánová, Kytnarová 

Nepřítomni:   - 

Ověřovatele zápisu:  p. , Solař, Čížek 

 

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

 

Program jednání: 
1) Příprava rozpočtu obce na rok 2013 

2) Rozpočtový výhled obce na rok 2013 - 2016 

3) Vyhláška o odpadech na rok 2013 

4) Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2012 

5) Cena dodávané pitné vody na rok 2013 

6) Stanovení odměn na rok 2013 

7) Cestovní náhrady 2013 

8) POV 2013 

9) Dodatek č.3 ke smlouvě na byt pan Mácha 

 

1) Byla provedena příprava rozpočtu obce na rok 2013. Bude se jednat o rozpočet 

vyrovnaný. 

 

2) Byl projednán rozpočtový výhled obce na rok 2013 – 2016 v porovnání výdajů a 

příjmů na jednotlivých účtech. 

Vyvěšeno: 9.1.2013  Sejmuto: 24.1.2013 

 Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

3) Starosta obce přednesl návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 

provoz systému odstraňování komunálního odpadu. Do příštího zasedání 

zastupitelstva obce bude provedena revize vydaných obecně závazných vyhlášek a ve 

spolupráci s MV případně vydány nové. Vyhlášky budou předloženy ke schválení na 

příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 

4) Starosta obce seznámil přítomné s výsledky inventarizace majetku a peněžních 

prostředků obce. Nebyly zjištěny rozdíly 

 

 

5)Byla stanovena cena pitné vody pro rok 2013.  

- obyvatelstvo – 10 Kč/m3 

- podnikatelé –   15 Kč/m3 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

6) Starosta seznámil přítomné s návrhem na výši odměn pro předsedy, členy komisí a 

členů zastupitelstva obce. 

      

Předsedové výboru:  300,- Kč/měsíc 

Členové výborů:   200,- Kč/měsíc 

(členové i nečlenové zastupitelstva obce) 



Členové zastupitelstva: 250,- Kč/měsíc 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

 

7)Byla projednána žádost o poskytování náhrad za použití soukromého vozidla pro 

potřeby obce pro starostu, místostarostu a členy zastupitelstva. Bude prováděno dle 

platných předpisů o cestovních náhradách. 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

8)Byl předložen návrh na způsob čerpání dotace z POV na rok 2013. Dotace bude čerpána 

na výstavbu kabelové přípojky nn a propojení vodovodního řádu pro plánovanou výstavbu 

úpravny pitné vody. 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 
 

9)Byl přednesen návrh o prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu bytu dodatkem č.3 ke 

smlouvě panu T. Máchovi 

Výsledek hlasování: schváleno jednohlasně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu       Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 1 

konaného dne 30. 1. 2013 
 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

1) zprávu o přípravě rozpočtu obce na rok 2013 

2) přípravu vyhlášky o místním poplatku za komunální odpady, revizi všech vydaných 

vyhlášek 

3) zprávu výsledku inventarizace majetku a peněžních prostředků 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1) Výši odměn pro předsedy, členy výboru a členy zastupitelstva obce v navržené výši: 

- předsedové výboru: 300,- Kč/měsíc 

- členové výboru: 200,- Kč/měsíc 

(a to pro členy i nečleny zastupitelstva obce) 

- členové zastupitelstva obce: 250,- Kč/měsíc 

 

2) Vyplacení náhrad za použití soukromého vozidla pro starostu, místostarostu a členy 

zastupitelstva obce pro rok 2013 dle platných předpisů o cestovních náhradách. 

 

3) Cenu pitné vody na rok 2013 ve výši 10 Kč/m3 pro obyvatele a 15 Kč/m3 pro 

podnikatele. 

 

4) Dotaci z POV ve výši 120 000,- Kč na rok 2013 – vybudování kabelové přípojky el. a 

propojení vodovodu na akci Úpravna pitné vody 

 

5) Rozpočtový výhled obce na rok 2013 – 2016 

 

6) Prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na obecní byt – pan T. Mácha 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu       Starosta obce 

 

 

Vyvěšeno: 7. 2. 2013 

 

Sejmuto: 


