USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 18. 11. 2013
Usnesení č. 87/2013 -99/2013

87 /2013
88 /2013
89 /2013
90 /2013
91 /2013
92 /2013
93 /2013
94 /2013
95 /2013
96 /2013
97 /2013
98 /2013
99 /2013

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Provizorní rozpočet
Rozpočtová změna 5/2013
Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Zeměchy
Rozvojová strategie obce na období 2014 - 2020
Sponzorský příspěvek
Sponzorský příspěvek
Oprava válečného hrobu CZE 4207-27688
Darování majetku
Předání a převzetí ozelenění polních cest
Poplatek za nájem hrobového místa
Oprava komunikace kolem hospody U Žlabu

Usnesení č. 87 /2013
Kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstvo
obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.10.2013
Usnesení č. 88 /2013
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 23.10.2013
Usnesení č. 89 /2013
Provizorní rozpočet
Zastupitelstvo obce
schvaluje provizorní rozpočet na rok 2014
Usnesení č. 90 /2013
Rozpočtová změna 5/2013
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtovou změnu 5/2013 na výdajové straně rozpočtu
Usnesení č. 91 /2013
Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Zeměchy za školní rok 2012/2013

Usnesení č. 92/2013
Rozvojová strategie obce na období 2014 - 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje Rozvojovou strategii Obce Jimlín na období 2014 - 2020
1

Usnesení č. 93/2013
Sponzorský příspěvek
Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí příspěvku Fondu ohrožených dětí Klokánek Žatec ve výši 500 Kč.

Usnesení č. 94/2013
Sponzorský příspěvek
Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí příspěvku Svazu tělesně postižených v České republice, Okresní organizaci
Louny ve výši 500 Kč.

Usnesení č. 95 /2013
Oprava válečného hrobu CZE 4207-27688
Zastupitelstvo obce
schválilo provedení opravy válečného hrobu CZE 4207-27688 a zařazení do rozpočtu akcí a rok
2014
rozhodlo o zadání zakázky panu Zdeňku Bukovi, Hříškov

Usnesení č. 96 /2013
Darování majetku
Zastupitelstvo obce
rozhodlo o darování
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 situačnímu plánku na výseku katastrální mapy katastrálního území Jimlín, který je
přílohou tohoto zápisu ):
• 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.
Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, 415
50 Teplice
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Usnesení č. 97 /2013
Předání a převzetí ozelenění polních cest
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí, dokončení projektu ozelenění polních cest HC 1, HC2, VC 16 a VC 19 v k.ú. Jimlín
a jeho převzetí Obcí Jimlín v souladu se Smlouvou z 24.5.2010, která byla odsouhlasena usn.
42/2010 ze dne 18.5.2010

Usnesení č. 98 /2013
Poplatek za nájem hrobového místa
Zastupitelstvo obce
stanoví poplatek za nájem hrobového místa
a) pro hrobové nebo urnové místo
- nájemné 10 ,- Kč/m2/rok,
- služby s nájmem spojené 100 ,- Kč/rok za jedno hrobové místo,
b ) pro hrobky
- nájemné 20,- Kč/m2/rok,
- služby s nájmem spojené 100,- Kč/rok za jednu hrobku.

Usnesení č. 99 /2013
Oprava komunikace kolem hospody U Žlabu
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o provedení víceprací
schvaluje uhrazení vícenákladů

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Trubač

______________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Miroslav Todt

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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