USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo dne 30. 5.2011
Usnesení č. 38/2011 – 49/2011
38 /2011
39 /2011
40 /2011
41 /2011
42 /2011
43 /2011
44 /2011
45 /2011
46 /2011
47 /2011
48 /2011
49 /2011

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Revitalizace zeleně v Zeměchách, lokalita náves
Kanalizace Jimlín-Zeměchy, IV etapa
Spolufinancování obce na akci rekonstrukce veř. osvětlení v souvislosti
s kabelizací ČEZ a.s. v Zeměchách, dotace Ústeckého kraje
Turistický web mikroregionu Lounské Podlesí
Udělení výjimky pro Základní školu a Mateřskou školu Zeměchy
Zpráva auditora o hospodaření obce Jimlín v roce 2010
Finanční výbor, kontrolní výbor
Nařízení obce č. 1/2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011
Nové zřizovací listiny jednotek Sboru dobrovolných hasičů Jimlín a
Zeměchy
Smlouva o budoucí darovací smlouvě

Usnesení č. 38/2011
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZO 21.3.2011

Usnesení č. 39/2011
Revitalizace zeleně v Zeměchách, lokalita náves
Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr zhotovitele poptávkovým řízením
seznam firem, kterým bude poptávka zaslána přímo
složení hodnotící komise
Usnesení č. 40/2011
Kanalizace Jimlín-Zeměchy, IV etapa
Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr firmy, která provede výběrové řízení
způsob výběrového řízení
členy a náhradníky do hodnotící komise, kteří budou zastupovat obec

Usnesení č. 41/2011
Spolufinancování obce na akci rekonstrukce veř. osvětlení v souvislosti s kabelizací ČEZ a.s.
v Zeměchách, dotace Ústeckého kraje
Zastupitelstvo obce
schvaluje spolufinancování akce Rekonstrukce VO a MR Zeměchy ve výši 196 113,- Kč
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Usnesení č. 42 /2011
Turistický web mikroregionu Lounské Podlesí
Zastupitelstvo obce
neschvaluje účast obce Jimlín na projektu Mikroregionu Lounské Podlesí s názvem „Turistický
web mikroregionu Lounské Podlesí“
neschvaluje podíl obce Jimlín na spolufinancování projektu.
schvaluje zajištění předfinancování celkové realizace projektu, tedy 100% předfinancování ve výši
1.430.400 Kč s DPH slovy:jedenmiliončtyřistatřicettisícčtyřistakorun) z prostředků Mikroregionu
Lounské Podlesí;
schvaluje konečné spolufinancování projektu z prostředků Mikroregionu Lounské Podlesí ve výši
15% z celkové částky projektu, tj. 214.560 Kč (slovy:dvěstěčtrnácttisícpětsetšedesátkorunčeských);

Usnesení č. 43 /2011
Udělení výjimky pro Základní školu a Mateřskou školu Zeměchy
Zastupitelstvo obce
projednalo žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Zeměchy o povolení výjimky z počtu
žáků (méně žáků) v základní škole pro školní rok 2011/2012
povoluje výjimku z počtu žáků v základní škole pro školní rok 2011/2012 podle § 23 odst.3 a 4
zákona č. 561/2004 Sb, školského zákona a §4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání.
se zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost a to nad výši stanovenou
krajským normativem pro školní rok 2011/2012

Usnesení č. 44/2011
Zpráva auditora o hospodaření obce Jimlín v roce 2010
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce Jimlín za rok 2010

Usnesení č. 45 /2011
Finanční výbor, kontrolní výbor
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zápisy o provedené kontrole finančního a kontrolního výboru

Usnesení č. 46/2011
Nařízení obce č. 1/2011
Zastupitelstvo obce
schvaluje nařízení obce č. 1/2011 , kterým se ruší nařízení obce č. 1/2007 o odstraňování závad ve
schůdnosti chodníků

Usnesení č. 47 /2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011
Zastupitelstvo obce
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
2/2000 o zřízení fondu na podporu oprav, modernizaci a rozšíření bytového fondu
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Usnesení č. 48 /2011
Nové zřizovací listiny jednotek Sboru dobrovolných hasičů Jimlín a Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů Jimlín a zřizovací listinu jednotky
sboru dobrovolných hasičů Zeměchy

Usnesení č. 49 /2011
Smlouva o budoucí darovací smlouvě
Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemek parc. č. 876/1 včetně tělesa
komunikace, Ústeckému kraji

Ověřovatelé :

_________________
Stanislav Tomáš

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta

_________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka
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