USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 14.10. 2013
Usnesení č. 80/2013 - 86/2013

80 /2013
81 /2013
82 /2013
83 /2013
84 /2013
85 /2013
86 /2013

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro kabely ČEZ a.s.
na pozemcích obce
Zateplení základní školy Zeměchy
Rozpočtové změny
Střecha ordinace lékaře
Zrušení usnesení
Záměr darovat

Usnesení č. 80 /2013
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO Jimlín ze dne 16.9. 2013
Usnesení č. 81 /2013
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro kabely ČEZ a.s. na
pozemcích obce
Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu stavby číslo IV-12-4012300/VB/P001 (viz příloha)
Usnesení č. 82/2013
Zateplení základní školy Zeměchy
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informace o postupu přípravy žádosti o dotaci na akci a rozpočtové
náklady akce, Zateplení základní školy Zeměchy
Usnesení č. 83/2013
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2013 (viz příloha)
Usnesení č. 84/2013
Střecha ordinace lékaře
Zastupitelstvo obce
schvaluje
zadání zakázky na provedení opravy střechy včetně zateplení na ordinaci lékaře v Jimlíně
panu Petru Dostálovi, Brodce 5, Kadaň, IČ 496 77 119
Usnesení č. 85/2013
Zrušení usnesení
Zastupitelstvo obce
ruší usnesení č. 78/2012 ze dne 27.11.2012, 66/2013 a 67/2013 ze dne 25.7.2013

Usnesení č. 86/2013
Záměr darovat
Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr darovat
a) nemovitosti, které jsou předmětem evidence v Katastru nemovitostí:
• budovu bez čísla popisného nebo čísla evidenčního na stavební parcele č. 387, způsob
využití stavba technického vybavení;
• budovu bez čísla popisného nebo čísla evidenčního na stavební parcele č. 386, způsob
využití stavba technického vybavení;
• stavební parcelu č. 387;
• stavební parcelu č. 386;
• pozemkovou parcelu č. 335/37;
• pozemkovou parcelu č. 335/62;
vše v katastrálním území Jimlín.
b) nemovitosti, které nejsou předmětem evidence v Katastru nemovitostí (vyznačené
zároveň v přiloženém situačnímu plánku na výseku katastrální mapy katastrálního
území Jimlín):
• oplocení včetně vrat a vrátek
• čerpací stanici
• měrný objekt
• stoku vyčištěné vody o celkové délce 144 m;
• přípojku elektrické energie NN o celkové délce 37 m;
• přípojku vody o celkové délce 280 m.
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