USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 15.4. 2013
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Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
Zpráva auditora o hospodaření obce Jimlín v roce 2012
Inventarizace za rok 2012
Rozpočet pro rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy – rezervní fond
Kriteria pro přijímání dětí do MŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ Zeměchy
Dopravní obslužnost v Jimlíně – autobusová doprava
EKO - KOM – návrh nové smlouvy o výpůjčce
Oprava zámeckých schodů
Pronájem obecních pozemků
Pronájem obecních pozemků
Návrh na prodej soukromého pozemku Obci Jimlín
Vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku st.p. 50/1 v k.ú. Jimlín
Terénní úpravy v k.ú. Zeměchy, Komunitní kompostárna
Prodej ubytovny
Pozemky pro vybudování cesty
Půjčování trampolíny
Zápis do kroniky za rok 2011, 2012
Projektová příprava na opravy komunikací
Dopravní značení

Usnesení č. 23 /2013
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO Jimlín ze dne 28.1.2013
Usnesení č. 24 /2013
Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole finančního výboru ze dne 15.4.2013

Usnesení č. 25/2013
Zpráva auditora o hospodaření obce Jimlín v roce 2012
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření Obce Jimlín za rok 2012
Usnesení č. 26 /2013
Inventarizace za rok 2012
Zastupitelstvo obce
schvaluje výsledek inventarizace majetku obce za rok 2012
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Usnesení č. 27 /2013
Rozpočet pro rok 2013
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet pro rok 2013
Usnesení č. 28 /2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Zastupitelstvo obce
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012

Usnesení č. 29/2013
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy – rezervní fond
Zastupitelstvo obce
schvaluje převod prostředků ve výši 144 676,49 Kč do rezervního fondu

Usnesení č. 30 /2013
Kriteria pro přijímání dětí do MŠ
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kriteria pro přijímání dětí do MŠ Zeměchy pro školní rok 2013/2014
Usnesení č. 31 /2013
Ředitelka ZŠ a MŠ Zeměchy
Zastupitelstvo obce
souhlasí, aby na postu ředitelky Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, p.o. zůstala
MGR. Zdenka Dvořáková na další období

Usnesení č. 32 /2013
Dopravní obslužnost v Jimlíně – autobusová doprava
Zastupitelstvo obce
schvaluje zaslání dopisu hejtmanovi Ústeckého kraje s požadavkem na úpravu jízdního řádu
tak, aby bylo zajištěno přímé autobusové spojení Jimlín – Louny. Předmětem žádosti bude
úprava linky 562739 Louny – Lipno – Žatec tak, aby na spojích č 105, 113, 112, 122
byla doplněna zastávka v Jimlíně. Obec Jimlín nabízí, že se bude podílet na úhradě nákladů
vyvolaných změnou jízdního řádu dle tohoto požadavku.

Usnesení č. 33 /2013
EKO - KOM – návrh nové smlouvy o výpůjčce
Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o výpůjčce č. OS201320001645 s firmou EKO-KOM, a.s.

Usnesení č. 34 /2013
Oprava zámeckých schodů
Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr zhotovitele opravy zámeckých schodů v Jimlíně, z rozpočtu obce určuje na
tuto akci limitní částku ve výši 85 000,- Kč.
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Usnesení č. 35 /2013
Pronájem obecních pozemků
Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části parc. č. 126/8 , orná půda, ZPF a 126/5 trvalý
travní porost , ZPF v k.ú. Jimlín tak jak je vyznačeno ve snímku katastrální mapy

Návrh usnesení č. 36 /2013
Pronájem obecních pozemků
Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr pronajmout část parc. č. 859/2 v k.ú. Jimlín, ostatní plocha o výměře 1311
m2 , jak je vymezeno ve snímku kat. mapy

Usnesení č. 37 /2013
Návrh na prodej soukromého pozemku Obci Jimlín
Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s odkoupením části stavební parc. č. 5 v k.ú. Jimlín tak jak jej navrhují Ing. S.
Jaroš a Mgr. S. Jarošová – Štruplová ve svém dopise ze dne 14.3.2013

Usnesení č. 38 /2013
Vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku st.p. 50/1 v k.ú. Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje předloženou „Smlouvu o vypořádání spoluvlastnictví a smlouvu o zřízení věcného
břemene“

Usnesení č. 39/2013
Terénní úpravy v k.ú. Zeměchy, Komunitní kompostárna
Zastupitelstvo obce
schvaluje provozní dobu a poplatky za uložení materiálu

Usnesení č. 40 /2013
Prodej ubytovny
Zastupitelstvo obce
potvrzuje cenu prodej bývalé ubytovny na st. parcele č. 326/1 v k.ú. Jimlín včetně
stavební parcely 326/1 o výměře 813 m2 v k.ú. Jimlín ve výši 900 000 Kč

Usnesení č. 41 /2013
Pozemky pro vybudování cesty
Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr zřízení polní cesty podél silnice Zeměchy – Cítoliby a pověřuje starostku
obce, aby oslovila majitele soukromých pozemků se žádostí o odkoupení pruhu v šíři 3 m.
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Usnesení č. 42 /2013
Půjčování trampolíny
Zastupitelstvo obce
schvaluje poplatek za zapůjčení trampolíny ve výši 1500 Kč na den. Od poplatku jsou
osvobozeny místní spolky t.j Sokol Zeměchy, Hasiči Zeměchy a Jimlín a rybáři v případě
pořádání společenských a kulturních akcí pro veřejnost.
Usnesení č. 43/2013
Zápis do kroniky za rok 2011, 2012
Zastupitelstvo obce
schvaluje dohodu o provedení práce se starostkou obce na provedení zápisu do obecní
kroniky za rok 2011 a 2012.

Usnesení č. 44 /2013
Projektová příprava na opravy komunikací
Zastupitelstvo obce
schvaluje zahájení přípravy na výběr projektanta na PD opravy komunikací

Usnesení č. 45/2013
Dopravní značení
Zastupitelstvo obce
schvaluje osazení dopravního značení na polních cestách v k.ú. Jimlín tak, aby byl zamezen
vjezd motorových vozidel s výjimkou vozidel majitelů a hospodařících subjektů na přilehlých
pozemcích.

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Černý

__________________
Stanislav Tomáš

_________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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