Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo
23.1. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Jimlíně
Přítomno : 9 členů ZO, dle prezenční listiny
Program :
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Návrh na zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV.
etapa“
3. Projednání podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu sochy sv. Anny Samotřetí v Jimlíně
4. Informace o členství obce Jimlín ve svazech a sdruženích
5. Odpisový plán
6. Rozpočtové změny
7. Žádost Základní školy Zeměchy o poskytnutí finančního příspěvku na platy pracovnic ve
školní jídelně v souvislosti s doplňkovou činností v roce 2012
8. Žádosti občanů – žádost o pronájem pozemku
9. Organizační záležitostí
a) plán práce kontrolního a finančního výboru
b) informace o cenách stravování ve škole a školce
c) ceny za jednorázové známky a pytle na odpad pro rok 2012
d) kácení stromů na pozemcích obce
e) zrušení OZV č. 3/2011 o místním poplatku za VHP
f) pořízení územního plánu obce
g) využití bývalého kamenolomu pro ukládání suti
10. Diskuse
11. Závěr

Zahájení :
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 18.08 hodin, přivítala přítomné zastupitele a
občany na veřejném zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 9 členů ZO, takže je zasedání
usnášení schopné.
Schválení programu : starostka předložila návrh programu jednání. Návrhy na doplnění programu
nebyly podány.
Hlasování : 9

pro 0 proti

Volba ověřovatelů :
Ověřovatelé zápisu :
Hlasování :
9 pro

0 se zdržel.

Stanislav Tomáš, Miroslav Todt
0 proti 0 se zdržel.

Zapisovatel/ka : Zdena Svobodová
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Usnesení přijatá na veř. zasedání ZO 28.11.2011
Usnesení č. 70/2011 - Pronájem rybníků v Zeměchách a Jimlíně - nájemní smlouva uzavřena
Usnesení č.72/2011 - Smlouva o zřízení věcného břemene na kabely NN – splněno
Usnesení č. 77/2011 - Nákup odpadkových košů – nebylo termínováno, předpokládáme realizovat
tento týden, abychom měli sáčky pro předání při placení poplatků – po diskusi byla určena následující
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místa pro osazení košů – 1. křižovatka Zeměchy – u telefonní budky Zeměchy, 2. u kapličky
v Jimlíně, 3. Jimlínek – u křížení ulic (Vintrichovi, Novákovi, Vohánka), 4. na lampě na pěšině u
přechodu přes trať (Fekešovi) 5. Jimlín u Kržů, cesta k zámku
Usnesení č. 79/2012 Dodatek ke smlouvě o financování školní docházky - podepsán
Usnesení č. 1 /2012
Kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.11.2011
Hlasování :

9 pro 0 proti 0 se zdržel.

2. Návrh na zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV.
etapa
Obec Jimlín obdržela 19.10.2011 podání Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality
služby kriminální policie, kterým byla upozorněna na probíhající vyšetřování ve věci podezření že
losovací zařízení použité mimo jiné při výběrovém řízení na naši zakázku, umožňovalo jeho
zmanipulování, bylo netransparentní a tím mohlo dojít k porušení požadavku uvedeného v § 6 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Tím vznikl důvodný předpoklad, že zadávací řízení proběhlo v rozporu se zákonem a to z objektivních
důvodů, které nemohl zadavatel ovlivnit. Po zadavateli tak nemůže být spravedlivě požadováno, aby
pokračoval v takto pochybnostmi provázeném zadávacím řízení, neboť objektivně hrozí riziko
nedodržení zákona o veř. zakázkách. Otálení s řešením otázky takto provedeného výběrového řízení
znamená odsunutí možnosti žádat o prostředky z dotačních programů. K tomuto opatření přistupuje
zastupitelstvo především proto, aby předešlo případným následným škodám.
Zastupitelé projednali tuto situaci a hlasovali o následujícím usnesení.
Usnesení č. 2 /2012
Zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa“
Zastupitelstvo obce
schvaluje zrušení výběrového řízení na stavbu „Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa“
ukládá starostce obce zaslat rozhodnutí o zrušení řízení účastníkům zadávacího řízení
Hlasování : 9

pro 0 proti 0 se zdržel.

Firma Tercier s.r.o. vystupovala v zadávacím řízení jako administrátor, zástupce zadavatele a
organizátor řízení. K technickému zajištění omezení počtu účastníků si na základě smlouvy najala
firmu Inženýrské služby Hradec Králové. Její zařízení je předmětem vyšetřování . S touto firmou již
nadále nespolupracují. Vyvolaným vyšetřováním a medializací došlo k poškození jména firmy Tercier,
která nabídla jako náhradu za zmařené výběrové řízení, které bylo způsobeno jiným subjektem,
provedení nového výběrového řízení bez nároku na finanční odměnu. Navrhuje otevřené řízení.
Pokud nebude obec mít zájem o tuto nabídku, je nutné poptat nějaké firmy, které by zadávací řízení
provedly.
Usnesení č. 3 /2012
Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa“
Zastupitelstvo obce
schvaluje, aby nové výběrové řízení zadané formou otevřeného řízení na stavbu „Kanalizace Jimlín
– Zeměchy IV. etapa“ provedla na základě nové mandátní smlouvy firma Tercier Praha
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.
3.Projednání podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu sochy sv. Anny Samotřetí v Jimlíně
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Zastupitelé byli seznámeni s velice špatným stavem sochy sv. Anny Samotřetí v Jimlíně (rejstč. č. ÚS
42572/5-1158) na parc. č. 888/2 v k.ú. Jimlín, jejíž sokl byl v roce 2011 navíc dvakrát poškozen při
dopravní nehodě. Na restaurování sochy byl zpracován restaurátorský záměr na základě kterého by
bylo možné zažádat o poskytnutí dotace na opravu této památkově chráněné sochy.
Restaurátorský záměr zpracovaný MgA. Markétou Kynclovou ze Stradonic vyčíslil práce na 255.600
Kč s DPH.
Na základě tohoto restaurátorského záměru podala obec žádost o závazné stanovisko odbor rozvoje
města odd. kultury. Nabízí se možnost podat žádost o dotaci z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012. Zde je možné získat až 70% nákladů. Pokud by
tomu tak bylo, znamenalo by to spoluúčast obce na tomto projektu cca 76 tis.
Protože se dosud o vlastnictví sochy nikdo nepřihlásil a Ústecký kraj písemně sdělil, že sochu nemá
v majetku vedenu, bylo jednáno jak dále postupovat. Veřejná vyhláška, kterou se vyzývají případní
vlastníci, aby se přihlásili k vlastnictví, je vyvěšena od 9.8.2011. Dosud se nikdo nepřihlásil Podle §
135 zák č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník - Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího
odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.V souvislosti s tím zastupitelé odsouhlasili, aby obec
zařadila sochu sv. Anny Samotřetí do majetku obce. Pokud by tento krok nebyl učiněn, není možné
podat ve stanoveném termínu – 1.2.2012 – žádost o poskytnutí dotace. Je velice nepravděpodobné, že
by se do 9.2., kdy bude veřejná vyhláška na úřední tabuli, nějaký vlastník přihlásil. Pokud by se tak
stalo, není problém žádost stáhnout zpět. Dodatečně by to možné nebylo.
Usnesení č. 4 /2012
Vlastnictví sochy sv. Anny Samotřetí v Jimlíně
Zastupitelstvo obce
schvaluje zařazení sochy sv. Anny Samotřetí (rejstč. č. ÚS 42572/5-1158) na parc. č. 888/2 v Jimlíně
do majetku obce
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.
Usnesení č. 5 /2012
Žádost o poskytnutí dotace na opravu sochy sv. Anny Samotřetí v Jimlíně
Zastupitelstvo obce
schvaluje Podání žádosti o poskytnutí dotace na restaurování sochy sv. Anny Samotřetí v Jimlíně do
Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.

4.Informace o členství obce Jimlín ve svazech a sdruženích
Naše obec je členem Svazu měst a obcí, Euroregionu Krušnohoří, Severočeského sdružení obcí a
Mikroregionu Lounské Podlesí. Paní starostka informovala o činnosti a působení naší obce v těchto
sdruženích.
Členské příspěvky SMO 2 200 +1,80 Kč /obyv . = 3 663,40, Euroregion 2550 Kč, SESO 1219,50 Kč,
Mikroregion – 20Kč /os
Usnesení č. 6 /2012
Informace o členství obce ve svazech a sdruženích
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o členství obce ve svazech a sdruženích
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.

5.Odpisový plán
Zastupitelům byl předložen odpisový plán pro odepisování majetku obce od 1.1.2012
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Usnesení č. 7 /2012
Odpisový plán
Zastupitelstvo obce
schvaluje odpisový plán obce Jimlín
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.

6.Rozpočtové změny
Zastupitelům byly předloženy rozpočtové změny, souhrnně označené jako č. 2 viz příloha zápisu
Usnesení č. 8 /2012
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce
schvaluje předložené rozpočtové změny
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.

7.Žádost Základní školy Zeměchy o poskytnutí finančního příspěvku na platy pracovnic ve
školní jídelně v souvislosti s doplňkovou činností v roce 2012
Paní starostka přednesla zastupitelstvu žádost o přidělení finančních prostředků na platy pracovnice
ve školní jídelně v souvislosti s doplňkovou činností v roce 2012
Usnesení č. 9/2012
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje, aby část z prostředků určených na provoz školy v roce 2012 byla použita na úhradu platu
kuchařky v rozsahu ¼ úvazku.
Hlasování :
9 pro 0 proti 0 se zdržel.

8.Žádosti občanů – žádost o pronájem pozemku
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí pana Jánského z Jimlína o pronájem části (cca 38m2) obecního
pozemku parc. č. 886/11. Dále je předmětem žádosti souhlas s kácením stromů na obecním pozemku.
Při prověření umístění lampy veř. osvětlení a kabelů uložených v zemi bylo zjištěno, že v pozemku, o
který má žadatel zájem, je položen i kabel.
Usnesení č. 10 /2012
žádost o pronájem pozemku a souhlas s kácením stromů
Zastupitelstvo obce
neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 886/11 v k.ú. Jimlín v rozsahu předloženém při dnešním
jednání
nesouhlasí s pokácením stromů .
Hlasování : 8

pro 0 proti 1 se zdržel (Stanislav Tomáš)
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9. Organizační záležitosti
a) plán práce kontrolního a finančního výboru
Předsedové výborů předložili svůj návrh plánu práce pro rok 2012
Usnesení č. 11/2012
Plán práce finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
schvaluje plán práce finančního a kontrolního výboru
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.
b) informace o cenách stravování ve škole a školce
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem úpravy cen stravného pro žáky základní a mateřské školy,
s cenami obědů pro důchodce a ostatní strávníky s účinnosti od 1.2.2012. Zvýšení celodenního
stravování děti ve škole a školce – jedno jídlo o 1 Kč – (přesnídávka, oběd, svačina) , celkem
celodenní stravování o 3 Kč tj. Nov ceny – MŠ 35,- předškoláci 38,- žáci ZŠ do 10 let oběd 22, 11 –
14 let 23 Kč, důchodci 52 (obec doplácí 9 Kč), ostatní dospělí 61,- Kč
Usnesení č. 12 /2012
Ceny stravného od 1.2.2012
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí úpravy cen stravného pro žáky mateřské a základní školy, důchodce a ostatní
strávníky od 1.2.2012
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.
c) ceny za jednorázové známky a pytle na odpad pro rok 2012
V uplynulém období jsme prodávali jednorázové pytle na odpad za 12 Kč, visačky na jednorázový
svoz za 37 Kč.
Tyto byly v sazbě DPH 10%, navíc do ceny nebyl započítán poplatek za uložení odpadu na skládce,
který platíme zvlášť podle váhy uloženého odpadu.
Cena za vývoz v roce 2012 – pytel 14,56 Kč , visačky - 34,58, nutno přidat náklady za uložení na
skládce. Navrhujeme, zvýšit cenu pytle na komunální odpad na 20 Kč. Jednorázového vývozu
popelnice na 45 Kč.
S uvedenou úpravou souvisí také počet pytlů a visaček poskytovaných chalupářům
dosud byly poskytovány 20 pytlů (240Kč), 6 visaček (222Kč)
návrh pro rok 2012 12 pytlů (240 Kč) , 5 visaček ( 225 Kč)
Poplatek na osobu zůstává zachován – 500 Kč
Usnesení č. 13 /2012
Ceny za jednorázové známky a pytle na odpad pro rok 2012
Zastupitelstvo obce
schvaluje
cenu, za kterou budou prodávány pytle na komunální odpad a jednorázové visačky na popelnice a
jejich počet poskytovaný majitelům objektů užívaných k rekreaci
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.
d) kácení stromů na pozemcích obce
Při provádění zdravotního a bezpečnostního řezu stromů na návsi v Zeměchách bylo zjištěno několik
stromů, které jsou poškozeny. Zástupce odborné firmy , která práce prováděla, doporučili tyto
sledovat a v případě výrazného prosychání je odstranit. U dvou stromů doporučili jejich odstranění
ihned. Jedná se o jasan se silně proschlou korunou a dutinou ve kmeni (číslo 152 v seznamu stromů) a
5

jeden, který po ořezání zůstal po vysokém kmeni vyvětvený a ve výšce minimální koruna, nemá
žádnou perspektivu růstu.
Dále je navrženo pokácení jednoho jasanu na parc č. 17 k.ú. Jimlín. Strom má vyhnilý kmen a suchou
korunu.
Paní starostka informovala zastupitele, že jednala s pracovnicí firmy Kratochvíl, která prováděla
ošetření stromů a výsadbu trvalek a keřů před školou v Zeměchách, že by společně vytipovali lokality,
kde by bylo možné a vhodné vysazovat zeleň. Mělo by se uskutečnit v průběhu zimních měsíců.
Usnesení č. 14 /2012
Kácení stromů na pozemcích obce
Zastupitelstvo obce
schvaluje
pokácení dvou jasanů na parc. č. 877/1 k.ú. Zeměchy a jednoho jasanu na parc. č. 17 k.ú. Jimlín
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.
e) zrušení OZV č. 3/2011 o místním poplatku za VHP
zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších
změnách daňových a pojistných zákonů, došlo s účinností od 1.1.2012 ke zrušení ustanovení § 1 písm.
g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tedy možnosti obce zavést
OZV místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, atd.... Naše stávající OZV
zavádějící tento druh místního poplatku je tak od 1.1.2012 neaplikovatelná.
Usnesení č. 15 /2012
Zrušení OZV č. 3/2011
Zastupitelstvo obce
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.

f) pořízení územního plánu obce
Stavební zákon č. 163/2006 Sb dává povinnost obcím pořídit územní plán do konce roku 2015.
Vzhledem k tomu, že zpracování je záležitostí 2 – 2,5 roku, bylo by vhodné začít s přípravami.
V současné době je vypsán dotační program Ústeckým krajem – Program obnovy venkova – kde je
možné požádat o dotaci na zpracování nového ÚP ve výši 50 % nákladů max. 200 tis.
Zastupitelé projednali tuto možnost a dohodli se na následujícím postupu. Obec podá žádost o dotaci
na zpracování ÚP a podle toho, zda bude úspěšná bude postupovat dál. Pokud dotace bude přiznána,
zahájí řízení o výběru projektanta a podá na stavební úřad žádost o pořízení. Pokud v roce 2012
nebude dotace přiznána, vyčká, zda bude stejný dotační titul otevřen i v roce 2013. Rok 2013 byl
stanoven jako nejzašší termín, kdy bude nezbytně nutné práce na zpracování ÚP zahájit.
Usnesení č. 16 /2012
Pořízení územního plánu obce
Zastupitelstvo obce
rozhodlo o pořízení územního plánu obce Jimlín z vlastního podnětu
a určuje zastupitele ing. Janu Mikovcovou, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení ÚP
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.
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Program obnovy venkova Ústeckého kraje
Na nové územní plány lze žádat o příspěvek na 50% nákladů, max. 200 tis. Žádost je nutno podat
24.2.2012, termín dokončení do 30.11.2015, Rozhodnutí zastupitelstva ÚK o poskytnutí podpory bude
do 18.4.2012.

Usnesení č. 17 /2012
Podání žádosti o dotaci
Zastupitelstvo obce
rozhodlo
o podání žádosti o dotaci na vypracování územního plánu obce do Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje
Hlasování : 9 pro 0 proti 0se zdržel.

g) využití bývalého kamenolomu pro ukládání suti
Konečně se podařilo získat od firmy INGEOS geodetické zaměření (20.1.) – polohopis a výškopis.
Protože nemáme program, ve kterém by to bylo možné prohlížet, požádala paní starostka
projektanta, aby se ověřil, zda jsou podklady dostatečné.
Zastupitelé při dnešním jednání pověřili paní starostku, aby poptala projektanty, kteří by mohli pro
obec zpracovat dokumentaci terénních úprav. Výběr projektantů, kterým bude poptávka zaslána
nechávají na volbě paní starostky.

Oprava veř. osvětlení , informace – Jimlín – prorůstající kořen, vyhledání poruchy, otevření výkopu,
oprava kabelu porušeného na dvou místech,
Světlo VO – Červíček provedeno na stávajícím betonovém sloupu u výklenkové kaple, osazení
nového stožáru VO u pozemku V. Červíčka a jeho napojení byť vrchním vedením nebylo možné.
Znamenalo by výrazné ořezání koruny ořešáku v zahradě Lipoldových, s čímž majitelka nesouhlasila.
Placení místních poplatků – od 6. února na OÚ v Jimlíně, 14. února 8 – 16 hodin v Zeměchách
Hry Mikroregionu – 17. června , paní starostka požádala zastupitele, aby si zapsali tento termín do
diářů, zástupci obce by se měli zúčastnit
Rozvaděče veř. osvětlení jsou ve špatném stavu, odhad nákladů – 30 tis na jeden rozvaděč.
Doporučeno zahrnout do rozpočtu na rok 2012 alespoň částečnou obnovu. Bude projednáno při tvorbě
rozpočtu.
Stávající vytápění akumulačními kamny v hasičské zbrojnici v Zeměchách je nevyhovující, jedno
topení nejde vůbec, finanční náročnost na provoz (na vytopení zasedačky je v zimním období třeba
topit 3 dny a vyjde to cca na 1300 Kč), z toho plyne také omezené užívání i pro obec. Paní starostka
navrhla zvážit jiný způsob vytápění – např. krbová kamna, k tomu je nutný komín, lze řešit i
vytažením na fasádu a nad střechu. Komín byl původně v projektu, ale není realizován. Oproti
projektu je dispozice dost jinak.
Pan Tomáš sdělil, že o této možnosti již také se zeměšskými hasiči hovořil, nabídli vystavět
samostatný zděný komín vně objektu. Dále uvedl, že by bylo dobré také vyměnit okna, neboť jsou již
ve špatném stavu a dochází ke ztrátám tepla.
Nikdo s přítomných nic nenamítal, takže paní starostka zajistí nějaké nabídky na osazení krbových
kamen a provedení komína.
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Zmínka byla také o tom, že nová okna by potřebovala také základní škola, ve školce už byla komplet
vyměněna.
Zdravotní středisko – ověřovali jsme možnosti získání dotace na zateplení v rámci Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla (následovník Zelené úsporám), výzva ještě nebyla vypsána, ale
předpokládá se v průběhu února až března. Podle informací od zpracovatelů dokumentace a jejich
zkušeností s podáváním žádostí o dotace je prakticky nulová šance s projektem uspět a to z důvodu ,
že objekt není užíván celoročně.
Kronika – informace
Pan Mgr. Černý předložil návrhy zápisu do kroniky za roky 2008 - 2010
Konečná podoba byla paní starostkou odsouhlasena pro rok 2008, na dalších pracuje.
Protože nemáme kronikáře, zatím připravuje zápis roku 2011 paní starostka.

10 Diskuse
Sociální zařízení v č.p. 50 Zeměchy (knihovna) zcela chybí, vzhledem k tomu, že je zde již
připravena přípojka na kanalizaci, navrhla paní starostka, aby v místnosti pod schody v přízemí byla
osazena záchodová mísa s malým umyvadlem. Voda je do tohoto místa zavedena. Všichni přítomní
s tím souhlasili.
MASOPUST - průvod obcí bude 3. března 2012,
DĚTSKÝ KARNEVAL - v neděli 4.3.2012
MGr. Černý upozornil, že do ubytovny opět zatéká. Paní starostka reagovala, že se zřejmě jedná o
místo, které již v minulosti bylo předmětem reklamace , při jejímž vyřízení bylo na místě zjištěno, že
komín je ve špatném stavu a zatéká komínem. Navrženo je řešení odbourat komín a místo ve střeše
uzavřít navařením lepenky. Paní starostka slíbila, že tuto opravu zadá odborné firmě a bude provedena
podle toho, kdy to počasí dovolí.
Zároveň p. Černý navrhl zvážit možnost prodeje této budovy. Nabídnout ji veřejně k prodeji. p. Tomáš
na to poznamenal, že jsme o možnosti prodeje nemovitosti v minulosti jednali a nebyla
zastupitelstvem schválena. Protože reakce na návrh pana Černého nebyly konkrétní, navrhla paní
starostka, aby si zastupitelé tuto možnost promysleli do příštího veř. zasedání, kde se k této otázce
vrátíme. Přítomní souhlasili.
paní Růžičková – vyslovila žádost o pomoc s úpravou krajnice u silnice v zatáčce u sv. Anny na
pravé straně směrem na Opočno. Auta zajíždějí až na nezpevněnou krajnici a ta je rozježděná, takže se
zde nedá vůbec projít.
Odpověď – silnice a pozemek je až k ohradní zdi v majetku ÚK a SÚS Louny. Pan Tomáš navrhl, aby
se obec obrátila na pracovníka SÚS pana Mikloše a pokusila se s ním dohodnout na nějaké úpravě.
paní Rášová – předložila návrh, zda by vzhledem k tomu, že z Jimlína nejede žádný autobus do Loun,
nemohla obec zařídit vlakovou zastávku u železničního přejezdu pod zámkem (u Burešů), kde je
opuštěný drážní domek. Na vlakové nádraží je to z Jimlína velice daleko.
Odpověď – vybudování nové zastávky se nejeví jako dobrý nápad. Zastávky by byly od sebe vzdáleny
přibližně 500 m , navíc ve vytipovaném místě není ani prostor a dostatečné místo pro zastavování
vlakových souprav. Vagony by zasahovaly do silničního přejezdu. Paní starostka hovořila spíš o
možnosti, jednat o navrácení autobusových spojů Jimlín – Louny.
pí. Rášová – v zatáčce u sv. Anny nesvítí dvě světla veř. osvětlení
Odpověď – velké lampy veř. osvětlení jsou záměrně rozsvíceny pouze střídavě, paní starostka slíbila,
že ověří, zda to není v tomto případě závada, nebo je v souladu s úsporným opatřením
p. Trubač – vznesl dotaz, zda bude mít obec pro tento rok pracovníky na veř. prospěšné práce, že by
bylo vhodné vzít nějakého zedníka, aby se věnoval opravám chodníků v obci, v některých místech
jsou nerovnosti až nebezpečné, např, u domu pana Klečky jsou dlaždice zvedány kořeny stromu
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Odpověď - jak to bude v letošním roce s pracovníky VPP zatím není vůbec známo, pokud budou, tak
se do dozvíme až bude mít úřad práce jistotu, že má na ně prostředky. Získat na VPP zedníka je
prakticky nereálné, nebývají v evidenci tyto profese a pokud jsou, nemají zájem o práci v této pozici.
O závadách na chodnících paní starostka ví, tyto práce, až bude vhodné počasí, bude nutno zadat firmě
nebo OSVČ.
11. Závěr:
Paní starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila veřejné zasedání ZO v 20.05
hod.

Ověřovatelé :

_________________
Stanislav Tomáš

_________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Miroslav Todt

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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