Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo
18.11. 2013 zasedací místnosti obecního úřadu v Jimlíně
Přítomno :
Omluveni:

7 členů ZO, dle prezenční listiny
Ing. V. Svoboda, Stanislav Tomáš

Program :
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
3. Návrh provizorního rozpočtu na rok 2014
4. Rozpočtové změny
5. Příkaz k inventarizaci majetku
6. Výroční zpráva o činnosti školy
7. Rozvojová strategie obce na období 2014 - 2020
8. Organizační záležitosti
a) Žádosti o sponzorské příspěvky
b) Poškození pomníku (válečného hrobu) srayery
c) Darování nemovitého majetku – ČOV
d) Předání ozelenění polních komunikací v Jimlíně
e) Poplatky za pronájem hrobového místa
9. Diskuse
10. Závěr

Zahájení :
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 17.08 hodin, přivítala přítomné zastupitele
a občany na veřejném zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 7 členů ZO, takže je zasedání
usnášení schopné.
Schválení programu : starostka předložila návrh programu doplněný o jeden bod v organizačních
záležitostech – Poplatky za pronájem hrobového místa. Další návrhy na doplnění programu ze strany
nebyly podány. Hlasováno bylo o programu s doplněným bodem.
Hlasování :

7

pro 0

Volba ověřovatelů :
Ověřovatelé zápisu :
Hlasování : 5
pro

proti

0

zdržel se .

Miroslav Trubač, Miroslav Todt
0 proti
2 zdržel se (Trubač, Todt) .

Zapisovatel/ka : Svobodová
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Paní starostka informovala zastupitele o plnění jednotlivých bodů zápisu z minulého zasedání.
Úkoly vyplývající z usnesení přijatých na veř. zasedání ZO 14.10.2013 byly splněny.

Usnesení č. 87 /2013
Kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstvo
obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.10.2013
Hlasování :

7

pro

0 proti

0

zdržel se .
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2. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Paní starostka přečetla zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 23.10.2013, nebyly
shledány závady.
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
Hlasování :

7

pro 0

proti

0

zdržel se .

3. Návrh provizorního rozpočtu na rok 2014
Paní starostka předložila zastupitelům návrh provizorního rozpočtu na rok 2014. Po jednotlivých
položkách probírala jejich navrhovanou výši. Předložený návrh je sestaven jako vyrovnaný příjmy a
výdaje ve výši 7.995.000 Kč.
Usnesení č. 89 /2013
Provizorní rozpočet
Zastupitelstvo obce
schvaluje provizorní rozpočet na rok 2014
Hlasování :

7

pro 0

proti

0

zdržel se .

4. Rozpočtová změna
Zastupitelům byly předložena rozpočtová změna č. 5/2013 ve výdajové části rozpočtu v kapitole 6121
(stavby) , která se sníží o částku 94.426 Kč a o tuto sumu se navýší položka 5171, (oprava) v kapitole
3511 Všeobecná ambulantní péče - zde bude účtováno zateplení střechy na objektu ordinace
v Jimlíně.
Usnesení č. 90 /2013
Rozpočtová změna 5/2013
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtovou změnu 5/2013 na výdajové straně rozpočtu
Hlasování :

7

pro 0

proti

0

zdržel se .

5. Příkaz k inventarizaci majetku
Paní starostka informovala o vydání příkazu k inventarizaci č. 1/2013 dle směrnice č. 1/2011.
Zastupitelé vzali na vědomí, podklady pro jednotlivé inventury předá paní Holoubková.
Dílčí inventury provést do 15.12., závěrečnou zprávu – do 20.12.2013
6. Výroční zpráva o činnosti školy
Paní starostka předložila zastupitelům obce výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy
Zeměchy za školní rok 2011/2013 s tím, že tento dokument je uložen na obci k prostudování. .
Závěrečná zpráva byla projednána již na Školské radě. Před hlasováním byla dána zastupitelům
možnost k vyjádření.
2

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
Hlasování :

7

pro 0

proti

0

zdržel se .

7. Rozvojová strategie obce na období 2014 - 2020
Projednání návrhu rozvojové strategie bylo z minulého veřejného zasedání ZO, které se konalo 14.10.
posunuto na příští jednání, proto je tento bod zahrnut do dnešního programu. Zastupitelé obdrželi
seznam navrhovaných projektů emailem. Paní starostka při dnešním jednání přečetla návrh rozvojové
strategie.
Pan Černý vznesl dotaz, k čemu je Rozvojová strategie pro obec dobrá .
Zodpověděla paní starostka – je to vodítko, jakým směrem se má rozvoj obce ubírat, slouží jako
podklad pro zpracovatele územního plánu, při žádostech o dotace se administrátor dotazuje, zda jsou
projekty zahrnuté do tohoto dokumentu. Aktuálně například z dokumentu čerpá informace Ústecký
kraj, který zpracovává „Plány povodí“. Podkladem pro zpracování „Plánů“ jsou informace od obcí
jak o vodohospodářských problémech, tak i o projektech, které jsou na území obce připravovány ve
veřejném zájmu.
Usnesení č. 92/2013
Rozvojová strategie obce na období 2014 - 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje Rozvojovou strategii Obce Jimlín na období 2014 - 2020
Hlasování :

6 pro

0 proti

zdržel se (p. Černý) .

1

8) Organizační záležitosti
8a) Žádosti o sponzorské příspěvky
Obec obdržela žádost o poskytnutí sponzorského příspěvku od Svazu tělesně postižených v ČR,
okresní organizace Louny. V žádosti se uvádí jaké činnosti pro občany „Svaz“ nabízí. Samostatně je
zvýrazněna žádost o dar na provoz sociálního auta „Senior TAXI“.
Druhá žádost je ze Žateckého „Klokánku“ , zařízení pro opuštěné, týrané, zanedbané či jinak ohrožené
děti vyžadující okamžitou pomoc. Žádost se týká finančního příspěvku na pořádání plesu , jehož
výtěžek bude použit pro dovybavení Klokánku a dárečky pro děti.
Usnesení č. 93/2013
Sponzorský příspěvek
Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí příspěvku Fondu ohrožených dětí Klokánek Žatec ve výši 500 Kč.
Hlasování :

7

pro 0

proti

0

zdržel se .

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

6

pro 1 (p. Černý) proti

0

zdržel se .
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8b) Poškození pomníku (válečného hrobu) srayery
Obec obdržela výzvu k odstranění poškození pomníku u silnice Cítoliby – Zeměchy. Kamenný
žulový sokl je pomalován sprayem . Je to již letitá záležitost. Obec se k vlastnictví pomníku
evidovaného v Centrální evidenci válečných hrobů přihlásila v loňském roce.
Existují chemické prostředky pro odstranění poškozených povrchů barvou. Je otázka, zda budou
působit v tomto případě, kdy je tam barva již roky. Další navrhovaný způsob je opískování, ale to prý
naruší strukturu kamene.
Paní starostka poptala dva kameníky – Robert Janák, Líšťany, Zdeněk Buk, Hříškov, provedli
místní šetření a zpracovali nabídku. Obě zahrnují také upevnění kříže do postavce, jeho očištění a
následný nátěr.
Nabídka pana Z. Buka – 13 600 Kč,-, provádění 05 – 06 2014
Nabídka pana Janáka -- 24 100 Kč, provedení ještě do konce t.r.
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
Hlasování :

6

pro

0 proti

1 zdržel se (p. Černý)

8c) Darování čistírny odpadních vod
Na minulém zasedání bylo schváleno zveřejnění záměru darovat areál čistírny odpadních vo včetně
přípojky vody, ele, energie a odpadního potrubí . Záměr byl zveřejněn17.10. – 4.11.2013. Nyní bude
rozhodováno o darování jedinému zájemci, Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469, se
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
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
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•
•
•
•

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
Hlasování :

7

pro

0

proti

0

zdržel se .

8d) Předání a převzetí ozelenění polních komunikací
Na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy (schválena usn. 42/2010 18.5.2010),
kterou převezme obec Jimlín od Ministerstva zemědělství, PÚ Louny Ozelenění polních cest HC 1,
HC2, VC 16 a VC 19 v k.ú. Jimlín byl obci předložen protokol o předání a převzetí ozelenění
uvedených komunikací.
Usnesením č. usn. 42/2010 ze dne 18.5.2010 a následným podpisem „Smlouvy“ se obec zavázala
převzít do vlastnictví a zajistit péči o zeleň
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
Hlasování : 7

pro

0 proti

0 zdržel se .

8e) Poplatek za nájem hrobového místa
Smlouvy o nájmu hrobových míst jsou uzavřeny do konce roku 2013.
Stávající nájemné je
a) pro hrobové nebo urnové místo
- nájemné 10,- Kč/m2/rok,
- služby s nájmem spojené 50 ,- Kč/rok za jedno hrobové místo,
b) pro hrobky
- nájemné 20,- Kč/m2/rok,
- služby s nájmem spojené 50,- Kč/rok za jednu hrobku.
Výše nájemného z pozemků pro veřejná pohřebiště je regulována a je stanovena Výměrem
Ministerstva financí č. 01/2013 ze dne 28.11.2013. (Pro obce do 25 000 obyvatel max. 20 Kč/m2/rok).
Důležité je si uvědomit, že smlouva je uzavírána na 10 let a poplatek je splatný předem na tuto dobu.
Paní starostka předložila výpočet nákladů na údržbu, z něhož vychází náklady na jedno hrobové
místo za rok v Jímlíně 132 Kč a v Zeměchách 150 Kč. Rozdíl je způsoben rozdílným počtem hrobů na
hřbitovech. Do těchto nákladů nejsou započítány náklady na opravy a údržbu ohradních zdí, obnova
studny, údržba případně kácení stromů, výsadby stromů ani vodné na hřbitově v Jimlíně. Započteny
jsou pouze náklady na pracovní síly, (sekání trávy, úklid,hrabání a úklid listí) doprava , nakládání,
spotřební materiál, pohonné hmoty.
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O výši poplatku za služby bylo diskutováno. Ačkoli se výsledný poplatek v některých případech
(větších hrobů) může jevit jako vysoký, je třeba si uvědomit, že je to poplatek na 10 let. Předcházející
poplatek byl stanoven před 10 lety a ten nový bude znovu na 10 let.
Pan Černý navrhl, aby byla nájemcům hrobů dána možnost uhradit poplatek ve splátkách.
Paní starostka uvedla, že už jen uzavírání nových smluv je velká zátěž pro úřad obce, ale
v jednotlivých případech lze možnost splátek s nájemcem řešit formou splátkového kalendáře, avšak
s tím, že poplatek bude uhrazen v roce uzavření nájemní smlouvy.

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.
Hlasování :

7

pro 0

proti

0

zdržel se .

10. DISKUSE
Paní starostka informovala zastupitele, že obec obdržela odpověď na žádost o odkoupení pozemků
st.p. 213 p.p. č. 70/2 v k.ú. Zeměchy – JEDNOTA, s.d. Podbořany v současné době neuvažuje o
prodeji těchto nemovitostí.
Možnost požádat o dotaci na opravu kapliček – výklenková kaple v Pomoklinách, Zeměchy
Podle dostupných informací by měl být v roce 2014 otevřen na MMR program Podpora obnovy a
rozvoje venkova, který v jedné z výzev umožní čerpat prostředky n opravu drobných sakrálních
staveb, které nejsou chráněny jako kulturní památky. V předchozích letech (V roce 2013 nebyl
otevřen) bylo z programu možné čerpat 50 – 400 tis. na jeden projekt, dotace do max. výše 70%
nákladů. Pravděpodobné otevření programu začátkem prosince 2013 a podávání žádostí do konce
února 2014.
V minulosti jsme byli opakovaně upozorňováni na špatný stav výklenkové kaple v Pomoklinách
(Zeměchy). Vzhledem k možnosti získat prostředky na její opravu, oslovila paní starostka firmu, která
provedla odborný odhad . Předpokládané náklady na opravu jsou kolem 100tis. Kč.
Zastupitelé o předloženém návrhu diskutovali a nepřijali žádný závěr. Rozhodnutí bylo odloženo
s tím, že je třeba hledat jiné možnosti jak zachovat kapličku za méně než 100 tisíc.

Oprava komunikace kolem hospody U Žlabu
byla dokončena. V průběhu realizace bylo zjištěno, že je třeba provést úpravu na šachtě dešťové
kanalizace, která nebyla v rozpočtu. Provedení úpravy bylo na místě odsouhlaseno objednatelem.
Navýšení ceny bude promítnuto do fakturace. Tato zatím nebyla předložena. Konečná cena bude
vypočtena, dle smlouvy, ze skutečně provedeného rozsahu (m2) díla.
Usnesení č. 99 /2013
Oprava komunikace kolem hospody U Žlabu
Zastupitelstvo obce
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bere na vědomí informaci o provedení víceprací
schvaluje uhrazení vícenákladů
Hlasování :

7

pro 0

proti

0

zdržel se .

Kaštanová alej – pokácení dalších stromů, povolení bylo vydáno, ale vzhledem k umístění stromů a
nutnosti je skácet do pole, nebylo dokončeno v loňském roce. Jedná se o stromy blízko křižovatky je
nutné položit do pole, které bylo loni oseto. Nyní to bude již možné, neboť pole je sklizeno a s ing.
Černým je domluveno, že posečká s oráním.
Pan Trubač se ptal, zda má obec ještě pracovníky na údržbu veřejné zeleně, že by bylo dobré shrabat
spadané listí z kaštanů v aleji, protože se tím likviduje klíněnka.
Paní starostka odpověděla, že pracovníci u obce stále uklízení listí a pokud to počasí dovolí, dojde i
na kaštanovou alej.

Paní starostka informovala o připravovaných akcích:
– rozsvícení vánočního stromu 6.12., vánoční trhy
- výstava betlémů na zámku a následně v Zeměchách, vernisáž výstavy 13. 12.
Sokol – Mikulášská nadílka, Krakonošovy pohádky 1.12.
Zámek Nový Hrad - Advent na zámku, 7.12.
pan Černý – připomněl, že finanční výbor zjistil, že obec má veden společný účet s Opočnem, který
je nevyužitý, leží na něm peníze a pouze z nich ukrajují poplatky bance. Současný starosta obce
Opočno o něm ani nevěděl a pan Černý s ním o této záležitosti hovořil.
Paní starostka slíbila, že se starostou Opočna o tom pohovoří na valné hromadě Mikroregionu Lounské
Podlesí v pátek 22.11.
Dále pan Černý poukázal na archiválie uložené ve skříni v kolně obecního úřadu, kde je vlhko a hrozí
jejich znehodnocení. Druhá skříň plná starých dokumentů je v přízemí obecního úřadu. Chtělo by je
probrat, vytřídit a předat k archivování do Lounského archivu. Je ochoten se tomu věnovat, projít
historické dokumenty a „zachránit“ je . Ve skříních jsou i písemnosti týkající se Opočna, ty by měly
být Opočnu předány. Nabídl, že je ochoten se tohoto úkolu zhostit ve svém volném čase.
Paní starostka v odpovědi uvedla, že nemá přehled co je v těchto skříních všechno uloženo. Do
jedné nahlédla , objevila například posudky na občany obce, které byly v minulosti požadovány na
obci jejich zaměstnavateli. Pokud se budou dokumenty probírat, je nutné je rozdělit podle nějakého
klíče. Dále paní starostka uvedla, že pokud je jí známo, ještě před jejím nástupem do funkce to byl
právě pan Černý, který se v těchto dokumentech probíral a zřejmě jen on ví, co tam je. Vzhledem
k tomu, že tam leží již léta, ještě to chvíli vydrží a paní starostka apelovala na pana Černého, aby své
síly věnoval především přípravě knihy. Archiváliím je možné se věnovat až bude kniha v tisku.
Pan Černý přinesl složku, kde má připravené některé z textů do knihy o Zeměchách. Jsou to materiály,
které získal a zpracoval již v minulosti a nyní je může pro knihu využít. Dále informoval o výsledcích
svého pátrání po potomcích významných občanů Zeměch. Nabídl zastupitelům, že se mohou zúčastnit
některé z příštích pracovních schůzek kolektivu spolupracovníků na tvorbě knihy. Zájem o účast na
schůzce projevila paní starostka. Zároveň předala panu Černému informaci, že se podařilo obci získat
další fotografie, takže by bylo dobré, kdyby si je přišel prohlédnout, zda je mezi nimi něco, co ještě
nemá.
Pan Trubač otevřel téma přípravy oslav výročí Zeměch a Sokola v příštím roce. Rád by věděl něco
konkrétního, jak budou vypadat.
Pan Vintrich navrhl, aby byl vytvořena menší skupina, která se bude přípravě věnovat a aby výstupy
z jejích schůzek byly následně prezentovány na zasedání zastupitelstva. Bude se lépe jednat mimo
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zasedání zastupitelstva, neboť při těchto jednáních se musí řešit jiné úkoly. Zastupitelé s tímto
návrhem souhlasili.
Ve skupině pro přípravu oslav 2014 budou zatím pan Vintrich, pí. Mikovcová, p. Trubač, p. Valeš
Martin a Mikovcová Hana. Přizván byl M. Černý, který řekl, že se účasti nebrání, ale nevidí ji jako
nezbytnou. Pokud se najde někdo další, kdo by byl ochoten se na přípravách oslav podílet, bude vítán.
Nejbližší schůzka se bude konat ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 19.00 hodin

11. Závěr:
Paní starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila veřejné zasedání ZO v19.30 hod.

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Trubač

______________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Miroslav Todt

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta

Příloha: snímek , situace
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