USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 10.6. 2013
Usnesení č. 50/2013 - 60 /2013

50 /2013
51 /2013
52 /2013
53 /2013
54 /2013
55 /2013
56 /2013
57 /2013
58 /2013
59 /2013
60 /2013

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Energie pod kontrolou o.p.s
Oprava hasičské zbrojnice v Zeměchách
Rozpočtová změna č.1/2013
Zapůjčení obecního mandlu a soch zámku Nový Hrad
Pronájem obecních pozemků
Pronájem obecních pozemků
Pozemky u čistírny
Oprava hřbitovní zdi
Peněžní dar obci Křešice

Usnesení č. 50/2013
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO Jimlín ze dne 15. a 25. dubna 2013

Usnesení č. 51 /2013
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 20.5..2013

Usnesení č. 52/2013
Energie pod kontrolou, o.p.s.
Zastupitelstvo obce
souhlasí s převedením odběrných míst obce a jejích organizací , Základní a mateřské školy
Zeměchy, pod komplexní přenesenou správu energetiky do Energie pod kontrolou, obecně
prospěšné společnosti

Usnesení č. 53 /2013
Oprava hasičské zbrojnice v Zeměchách
Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova Ústeckého kraje ve výši 77 000 Kč a
schvaluje spolufinancování z rozpočtu obce Jimlín na této akci do výše 76 500 Kč.

1

Usnesení č. 54 /2013
Rozpočtová změna č.1/2013
Zastupitelstvo obce
schvaluje navýšení paragrafu 5512, položka 5171 o 90 000,- Kč.

Usnesení č. 55 /2013
Zapůjčení obecního mandlu a soch Zámku Nový Hrad
Zastupitelstvo obce
souhlasí
se zapůjčením celkem 14 soch z kapliček a výklenkových kaplí v Zeměchách a Jimlíně a
ručního mandlu zn. FRITZ TEPLICE do 31. 12. 2023 Zámku Nový Hrad, , příspěvkové
organizaci, Jimlín 220, 440 01 Louny, IČ: 725 57 257

Usnesení č. 56/2013
Pronájem obecních pozemků
Zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem části parc. č. 126/8 (277 m2) orná půda, a 126/5 (143 m2) trvalý travní
porost v k.ú. Jimlín,v rozsahu jak je vyznačeno ve snímku katastrální mapy, pro paní
Marcelou Fišerovou bytem Jablonského 524, 440 01 Louny
Usnesení č. 57 /2013
Pronájem obecních pozemků
Zastupitelstvo obce
schvaluje
pronájem parc. č. 377/36, ostatní komunikace o výměře 1231 m2 v k.ú. Jimlín panu
Václavu Davidovi staršímu, nar. 2.9.1951, bytem Jimlín 197
pronájem části parc. č. 859/2 v k.ú. Jimlín, ostatní plocha o výměře 1311 m2 , a parc. č.
386/9 v k.ú. Jimlín, trvalý travní porost o výměře 755 m2 panu Václavu Davidovi mladšímu
nar. 9.3.1974, bytem Jimlín 197.

Usnesení č. 58 /2013
Pozemky u čistírny
Zastupitelstvo obce
schvaluje
směnu, kterou budou vyměněny parc. č. 335/62 , orná půda a 335/63 orná půda v k.ú. Jimlín,
vlastník pan Richard Guth, bytem Jimlín 225 za pozemek parc. č. 335/61 ost.pl. manipul pl,
k.ú. Jimlín vlastník obec Jimlín za cenu 9 Kč za m2, bez ohledu na kulturu pozemků. Rozdíl
ceny bude nabyvatelem větší výměry uhrazen v den podpisu smlouvy. Náklady řízení jdou na
vrub Obec Jimlín.
Usnesení č. 59 /2013
Oprava hřbitovní zdi v Zeměchách
Zastupitelstvo obce
schvaluje
vybraného zhotovitele Oleha Malyka, bytem Zeměchy 144, na opravu hřbitovní zdi v
Zeměchách
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Usnesení č. 60/2013
Peněžní dar obci Křešice
Zastupitelstvo obce
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč obci Křešice na likvidaci následků povodní.

Ověřovatelé :
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_________________
Zdeněk Vintrich

__________________
Miroslav Todt

_________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta

