USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 28. 1. 2013
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Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Plán práce finančního a kontrolního výboru
Rozpočtové změny
Poskytnutí finančního příspěvku na hostinskou činnost Základní škole
Zeměchy
Vydržení pozemků v k.ú. Jimlín
Zrušení usnesení
Vydržení pozemků v k.ú. Jimlín
Vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku st.p. 50/1 v k.ú. Jimlín
Záměr pronajmout pozemek
Rozdělení výtěžku z provozování loterií
Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
Výběr dodavatele – okna v ZŠ Zeměchy
Žádost o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
Výběr dodavatele – okna v hasičské zbrojnici Zeměchy
Zařazení správního území Obce Jimlín do územní působnosti Integrované
strategie území regionu SERVISO, o.p.s
Kácení topolu v Jimlíně
Darování nemovitého majetku
Koupě pozemku
Záměr prodeje a výměny pozemku
Prodej ubytovny
Proplacení dovolené

Usnesení č. 1 /2013
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO Jimlín ze dne 28.11.2012

Usnesení č. 2/2013
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 17.12.2012 a
zprávu finančního výboru ze dne 3.12.2012

Usnesení č. 3 /2013
Plán práce finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
schvaluje plán práce finančního a kontrolního výboru
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Usnesení č. 4 /2013
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce
schvaluje předložené rozpočtové změny č. 8 a č. 9/2012

Usnesení č. 5 /2013
Poskytnutí finančního příspěvku na hostinskou činnost Základní škole Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje, aby část z prostředků určených na provoz školy v roce 2013 byla použita na
úhradu platu kuchařky v rozsahu ¼ úvazku navýšeno o odvody.

Usnesení č. 6 /2013
Vydržení pozemků v k.ú. Jimlín
Zastupitelstvo obce
uznává právo na vydržení vlastnického práva pro paní Ing. Yvonnu Sehrigovou, Černovice
175, Chomutov k pozemku parc. č. 886/14 o celk. výměře 140 m2 v k.ú. Jimlín dle
geometrického plánu č. 283-189/2012 zpracovaného Ing. L a D. Polanovými –geodet. kanc.
Louny
stanoví
že veškeré náklady spojené se změnou vlastnického práva ponese vydržitelka.
Usnesení č. 7 /2013
Zrušení usnesení
Zastupitelstvo obce
ruší usnesení č. 48/2012 ze dne 26.6.2012
Usnesení č. 8 /2013
Vydržení pozemků v k.ú. Jimlín
Zastupitelstvo obce
uznává právo na
vydržení vlastnického práva pro paní Ingrid Otčenáškovou, bytem Jimlín 52
1) k pozemku stavební parc. č. 57/2 o celk. výměře 16 m2 v k.ú. Jimlín dle geometrického
plánu č. 283-189/2012 zpracovaného Ing. L a D. Polanovými –geodet. kanc. Louny
2) k pozemku 886/2 , ost.pl. o výměře 92 m2 v k.ú. Jimlín dle geometrického plánu č. 287493/2012 zpracovaného Ing. L a D. Polanovými –geodet. kanc. Louny
3) ke st. parcele č. 369 o výměře 24 m2 v k.ú. Jimlín dle geometrického plánu č. 287493/2012 zpracovaného Ing. L a D. Polanovými –geodet. kanc. Louny
stanoví
že veškeré náklady spojené se změnou vlastnického práva ponese vydržitelka.
Usnesení č. 9 /2013
Vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku st.p. 50/1 v k.ú. Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje
– reálné rozdělení spoluvlastnictví stavební parcely č. 50/1, zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití společný dvůr o výměře 681 m2 v k.ú. Jimlín (660191), zapsané na LV č.
611, Obec Jimlín (546011) u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
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–
–

–
–

Louny dle geometrického plánu č. 288-571/2012, který vyhotovila geodetická kancelář
Ing. L. a D. Polanovi, Fügnerova 1524, 440 01 Louny dne 6.12.2012,
darování 12,5 m2 bývalého pozemku před rozdělením, tj. stavební parcely č. 50/1 v k.ú.
Jimlín panu Pavlu Kebrle, nar. 19.4.1948, bytem Louny č. 2180, 440 01 Louny
na parc. č. 965 o výměře 328 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Jimlín, věcné břemeno
práva vstupu, chůze a jízdy na pozemek parc. č. 965 o výměře 328 m2, ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Jimlín, Obec Jimlín ve prospěch Pavla Kebrle, jako strany oprávněné,
s právem přechodu práv a povinností na nástupce smluvních stran
zřízení věcného břemene bezúplatně
předloženou „Smlouvu o vypořádání spoluvlastnictví, darovací smlouvu a smlouvu o
zřízení věcného břemene“

Návrh usnesení č. 10 /2013
Záměr pronajmout pozemek
Zastupitelstvo obce
schvaluje
záměr pronajmout parc. č. 386/9 v k.ú. Jimlín, trvalý travní porost o výměře 755 m2
Usnesení č. 11 /2013
Rozdělení výtěžku z provozování loterií
Zastupitelstvo obce
schvaluje
použití finančních prostředků z výtěžku z provozování VHP a loterií ve výši 87 588,44 Kč
1) navýšení částky určené z rozpočtu obce pro TJ Sokol Zeměchy o 30 tis. Kč
2) zbývající část ve výši 57 588,44 Kč ponechat jako rezervu na kulturní akce v roce 2014

Usnesení č. 12/2013
Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
Zastupitelstvo obce
schvaluje
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2013 na opravu střechy
a výměnu oken v hasičské zbrojnici v Zeměchách

Usnesení č. 13/2013
Výběr dodavatele – okna v ZŠ Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje
výběr firmy Oknoplastik s.r.o. Praha, IČ 26737906 na výměnu oken v hasičské zbrojnici
v Zeměchách s podmínkou, že smlouva může být podepsána až po kladném rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Usnesení č. 14/2013
Žádost o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
Zastupitelstvo obce
schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR na výměnu
oken v budově základní školy v Zeměchách
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Usnesení č. 15 /2013
Výběr dodavatele – okna v hasičské zbrojnici Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje
výběr firmy Oknoplastik s.r.o. Praha, IČ 26737906 na výměnu oken v budově základní školy
v Zeměchách s podmínkou, že smlouva může byt podepsána až po kladném rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Usnesení č. 16/2013
Zařazení správního území Obce Jimlín do územní působnosti Integrované strategie
území regionu SERVISO, o.p.s
Zastupitelstvo obce
souhlasí
se zařazením správního území Obce Jimlín do územní působnosti Integrované strategie
území regionu SERVISO, o.p.s. na období 2014–2020 realizované místní akční skupinou
SERVISO, o.p.s.
Usnesení č. 17/2013
Kácení topolu v Jimlíně
Zastupitelstvo obce
schvaluje
provedení kácení topolu u obchodu v Jimlíně firmou Miroslav Kratochvíl , Vlčí

Usnesení č. 18/2013
Darování nemovitého majetku
Zastupitelstvo obce
schvaluje
darování Severočeské vodárenské společnosti a.s., Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ
49099469, objektu čistírny odpadních vod včetně vodovodní přípojky, přípojky nn,
odpadního potrubí odvádějícího přečištěné vody a pozemky st. parc. č. 386 o výměře 22 m 2,
zastavěná plocha, st. parc. č. 387 o výměře 114 m2 zastavěná plocha, a pozemek, vymezený
stávajícím oplocením areálu čistírny odpadních vod Jimlín, jež je geometrickým plánem č.
289-598/2012 zpracovaným Ing. L. a D Polanovými, Louny , označen jako 335/37 o výměře
954 m2, vše v k.ú. Jimlín.
Usnesení č. 19/2013
Koupě pozemku
Zastupitelstvo obce
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 335/62 v k.ú. Jimlín o výměře 29 m2, orná půda za cenu 9 Kč za m2.
koupi pozemku parc. č. 335/63 v k.ú. Jimlín o výměře 3 m2, orná půda za cenu 9 Kč za m2.
Usnesení č. 20 /2013
Záměr prodeje a výměny pozemku
Zastupitelstvo obce
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje poz. parc. č. 335/61 (ost.pl.) o výměře 523 m2 v k.ú. Jimlín
zveřejnění záměru vyměnit pozemek parc. č. 335/65 za pozemek 335/66 v k.ú. Jimlín
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Usnesení č. 21 /2013
Prodej ubytovny
Zastupitelstvo obce
schvaluje
prodej budovy bez čísla popisného a evidenčního, zemědělské stavby (objektu bývalé
ubytovny) na stavební parcele č. 326/1 a stavební parcely č. 326/1 v k.ú. Jimlín za cenu
900 000 Kč panu Jaroslavu Krejčíkovi, bytem Jimlín 135, 440 01 Louny .
požaduje
předložit znění kupní smlouvy ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Jimlín

Usnesení č. 22 /2013
Proplacení dovolené
Zastupitelstvo obce
schvaluje
proplacení nevyčerpané dovolené starostky obce z roku 2012.

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Trubač

__________________
Ing.Vladimír Svoboda

_________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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