Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo
25.4. 2013 zasedací místnosti OÚ Jimlín
Přítomno :
Omluveni:
1.
2.
3.
4.
5.

8 členů ZO, dle prezenční listiny
Miroslav Todt – pracovní cesta

Zajištění odpadového hospodářství obce Jimlín na období od 1.5.2013
Informace o podmínkách grantu nadace T-Mobile pro rok 2013
Žádost o pronájem pozemku
Diskuse
Závěr

Zahájení :
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 19.00 hodin, přivítala přítomné
zastupitele a občany na veřejném zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 8 členů ZO,
takže je zasedání usnášení schopné.
Schválení programu : starostka předložila návrh programu jednání oproti původně
zveřejněnému programu doplněný o další bod. Nikdo další návrh na doplnění programu
nepředložil
Hlasování :

8

pro

0

proti 0

se zdržel.

Volba ověřovatelů :
Ověřovatelé zápisu :

Miroslav Trubač, Vladimír Svoboda

Hlasování :

0

8 pro

proti

0

se zdržel.

Zapisovatelka : Zdena Svobodová
4. Zajištění odpadového hospodářství obce Jimlín na období od 1.5.2013
Paní starostka informovala, že na jednání valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí
(MLP) 23.4. byli přítomni zástupci firem Patok a.s. a Skládka Vrbička a.s. a projednali celou
situaci ve věci možného prodloužení smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového
hospodářství s firmou Patok a.s. ve spolupráci se Skládkou Vrbička. Výsledkem jednání bylo,
že celý systém bude v obcích zachován. Ceny za poskytované služby v oblasti výsypu a
likvidace odpadů z nádob 110 l a 1100 l budou upraveny tak, aby nepřesáhly loňskou cenovou
úroveň.
Obec obdržela 24. 4.2013 návrh dodatku č. 4 smlouvy z něhož vyplývá, že firma Patok nabízí
mírné zlevnění pro výsyp nádob 110 a 1100 litrů, ve srovnání s cenami v roce 2012. Cena za
uložení odpadu je stejná, zvýšily se ceny za práci s nakladači pro manipulaci s kontejnery.
Příznivější jsou ceny za likvidaci pneumatik.
Dodatek č. 4 je navrženo uzavřít na dobu určitou do 30.4.2014.
Usnesení č. 46 /2013
Dodatek č. 4 smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství s firmou
Patok a.s.
Zastupitelstvo obce
schvaluje
1

dodatek č. 4 smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství s firmou
Patok a.s.
Hlasování :

8

pro

0

proti

0

se zdržel.

Informace o podmínkách grantu nadace T-Mobile pro rok 2013
Fond T-Mobile vyhlašuje pro letošní rok celostátní grantovou výzvu s názvem „Mluvme
spolu“ nahrazuje dosavadní grantovou podporu v Lounském a Královehradeckém regionu.
Lounská a královéhradecká výzva nebude vyhlášena.
Nová pravidla jsou nastavena pro tzv. měkké projekty, jejichž cílem má být lepší komunikace
„rozhádaných“ skupin místních občanů, komunikace lidí a místních úřadů nebo posílení
dovednosti lidí vzájemně si naslouchat, vést konstruktivní dialog a slaďovat různé zájmy.
Pro náš projekt obnova kaštanové aleje ani pro oslavy výročí obce, hasičů a Sokola není tento
grant vhodný.
Žádost o pronájem obecního pozemku
Paní starostka předložila zastupitelům žádost pana Václava Davida o pronájem parc. č.
377/36, ostatní komunikace o výměře 1231 m2 v k.ú. Jimlín . Jedná se o pozemek, který byl
v rámci pozemkových úprav v k.ú. Jimlín vymezen jako polní cesta, která zpřístupní
pozemky. Protože však všechny okolní pozemky obhospodařuje pan V. David, je tato cesta
součástí jednoho bloku, který je zemědělsky využit.

Usnesení č. 47 /2013
Pronájem obecních pozemků
Zastupitelstvo obce
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout parc. č. 377/36, ostatní komunikace o výměře 1231 m2
v k.ú. Jimlín
Hlasování :

8

pro

0

proti 0

se zdržel.

Oprava zámeckých schodů
začaly práce na opravě zámeckých schodů, hasiči čistí schody od vrchní části, o víkendu bude
odborná firma připravovat bednění, příští víkend by se mělo betonovat, takže pokud se nic
nezhatí, bude do pouti oprava hotová.
Co se týká schodiště, je opravdu těžko splnit stávající legislativu, neboť stupně jsou každý
jiný a pokud se týká zábradlí, tak bychom jej museli dělat prakticky po celé délce.
Konzultovala jsem se správcem naší pojistky odpovědnosti a pokud by se někomu na
schodech stal úraz, který by si způsobil z důvodu špatného stavu schodiště, bude z pojistky
plněno. Pokud bude schodiště v pořádku a člověk si na něm způsobí úraz, není za to obec
odpovědná.
Bezpečnostní technik doporučil pro náš klid k tabulce chůze na vlastní nebezpečí doplnit
tabulku upozorňující na nestejnou výšku schodů.
Dotaz pana Červíčka, proč zámecké schody dělají hasiči ze Zeměch a ne Jimlínští. Paní
starostka odpověděla, že s nápadem opravit schody přišel pan Siwiec, když dělal spolu
s hasiči loni střechu na kapličce v Zeměchách. Nabídl, že by mohli stejným způsobem
2

spolupracovat na opravě schodů. Hasiči s tím souhlasili. Nyní je vybrán odborník, který práce
řídí a přípravné práce a ruční práci – nošení materiálu zajistí hasiči.

Diskuse:
Paní starostka přečetla žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska , Okresní sdružení
hasičů Louny, o poskytnutí příspěvku na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží.
Navržena byla částka 500 Kč.
Usnesení č. 48 /2013
Příspěvek mladým hasičům
Zastupitelstvo obce
schvaluje
poskytnutí příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska , Okresní sdružení hasičů
Louny na činnost spojenou s mládeží ve výši 500 Kč.
Hlasování :

8

pro

0

proti 0

se zdržel.

Paní starostka předložila zastupitelům nabídky na provedení revizí veřejného osvětlení
v Jimlíně a Zeměchách. Nabídku podali Miroslav Šubert, Touchovice, 44 000,- Kč (není
plátce DPH), Jakub Žižka , Jimlín – 37200,- Kč (vč. DPH) . Oba nabídli provést drobné
opravy na místě, účtováno bude dle rozsahu práce hodinovou sazbou, případně + materiál.
Dále byli oslovení pan Vrba, Cítoliby – pracovně zaneprázdněn, informativní cena 55 000 Kč.
bez DPH , Makarius, Cítoliby – nabídku nemá zájem podat, Kovařík Louny , ústně při
osobním jednání nabídl cenu 70 000,- včetně provedení drobných oprav na místě.
Usnesení č. 49 /2013
Revize veřejného osvětlení
Zastupitelstvo obce
schvaluje
výběr firmy Elektro Žižka pro provedení revizí veřejného osvětlení v Jimlíně a Zeměchách

Hlasování :

8

pro

0

proti 0

se zdržel.

11. Závěr
Paní starostka ukončila zasedání v 19.30 hod.

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Trubač

__________________
Vladimír Svoboda

_________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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