USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo dne 26.6.2012
Usnesení č. 39/2012 – 53/2012

39 /2012
40 /2012
41 /2012
42 /2012
43 /2012
44 /2012
45 /2012
46 /2012
47 /2012
48 /2012
49 /2012
50 /2012
51 /2012
52 /2012
53 2012

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva o provedené kontrole – finanční a kontrolní výbor
Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
Udělení výjimky pro Základní školu a Mateřskou školu Zeměchy
Přidělení finančních prostředků na úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací
činnost ZŠ
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR
Smlouva o podmínkách uzavření budoucí smlouvy o převodu Biocentra
v k.ú. Jimlín
Výběrové řízení na zhotovitele stavby Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV.
etapa
Záměr pronajmout pozemek
Vydržení pozemku v k.ú. Jimlín
Rozpočtový výhled 2013 – 2015
Nadační příspěvek Nadace správného životního stylu
Podání majitelů č.p. 57 k.ú. Jimlín
Záměr darovat nemovitý majetek
Změna vytápění v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Zeměchy

Usnesení č. 39 /2012
Kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstvo obce
obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 16.4.2012

Usnesení č. 40 /2012
Zpráva o provedené kontrole – finanční a kontrolní výbor
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14.5. a 4.6.2012 a zprávu finančního
výboru ze dne 24.4.2012
Usnesení č. 41 /2012
Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
Zastupitelstvo obce
schvaluje výjimku z počtu dětí v mateřské škole na Základní škole a Mateřské škole
Zeměchy , okres Louny, p.o, která spočívá v navýšení počtu zapsaných dětí k docházce do
mateřské školy ve školním roce 2012/2013 na 28 dětí v jedné třídě

Usnesení č. 42/2011
Udělení výjimky pro Základní školu a Mateřskou školu Zeměchy
Zastupitelstvo obce
povoluje výjimku z počtu žáků v základní škole pro školní rok 2012/2013 podle § 23 odst.3 a
4 zákona č. 561/2004 Sb, školského zákona a §4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání.
se zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost a to nad výši
stanovenou krajským normativem pro školní rok 2012/2013

Usnesení č. 43 /2012
Přidělení finančních prostředků na úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost ZŠ
Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí finančních prostředků na úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací
činnost pro pedagogické pracovník základní školy na Základní škole a Mateřské škole
Zeměchy, okres Louny, p.o. ve výši 78.219,- Kč

Usnesení č. 44 /2012
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR
Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu Obce Jimlín s Pozemkovým fondem České republiky č. 1005981235 o
bezúplatném převodu pozemků parc. č. 11/4, 51/3, 889/26, 895/4 a 940/1 vše v k.ú. Zeměchy
u Loun
Usnesení č. 45 /2012
Smlouva o podmínkách uzavření budoucí smlouvy o převodu Biocentra v k.ú. Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy o převodu Biocentra
v k.ú. Jimlín
Usnesení č. 46 /2012
Výběrové řízení na zhotovitele stavby Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa
Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr zhotovitele stavby Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa dle zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek firmu M2 Sors s.r.o. Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
Usnesení č. 47 /2012
Záměr pronajmout pozemek
Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru pronajmout parc. č. 389/66, ost.pl., ostatní komunikace , v k.ú.
Jimlín.

Usnesení č. 48 /2012
Vydržení pozemku v k.ú. Jimlín
Zastupitelstvo obce
uznává právo na vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 886/14 v k.ú. Jimlín dle
geometrického plánu č. 283-189/2012 zpracovaného Ing. L a D. Polanovými –geodet. kanc.
Louny
Usnesení č. 49/2012
Rozpočtový výhled 2013 – 2015
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce Jimlín na roky 2013 – 2015
Usnesení č. 50/ 2012
Nadační příspěvek Nadace správného životního stylu
Zastupitelstvo obce
rozhodlo nepřijmout nadační příspěvek Nadace správného životního stylu a upouští od
realizace venkovního fitnes hřiště
Usnesení č. 51/ 2012
Podání majitelů č.p. 57 k.ú. Jimlín
Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s uzavřením chodníku na st. p. č. 5 v k.ú. Jimlín
Usnesení č. 52/2012
Záměr darovat nemovitý majetek
Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru darovat objekt čistírny odpadních včetně všech částí a
příslušenství a pozemky st. parc. č. 386 o výměře 22 m2, zastavěná plocha, st. parc. č. 387 o
výměře 114 m2 zastavěná plocha, pozemkovou parc., č. 335/37 o výměře 1694 m2 , ostatní
plocha vše v k.ú. Jimlín
Usnesení č. 53/ 2012
Změna vytápění v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje provedení změny vytápění v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Zeměchy.
Náklady do 50 000,- Kč
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