USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo dne 18.9. 2012
upraveno pro zveřejnění na web Obecního úřadu (ochrana osobních údajů)
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Majetkové vypořádání spoluvlastnictví k pozemku v Jimlíně
Kácení stromu na obecním pozemku
Kácení stromu na obecním pozemku
Oprava komunikace
Příspěvek na odstranění škod po vloupání do kabin na hřišti v Zeměchách
Rozpočtové změny
Podání majitelů č.p. 57 k.ú. Jimlín

Usnesení č. 54 /2012
Kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstvo
obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.6.2012

Usnesení č. 55 /2012
Strategie rozvoje obce
Zastupitelstvo obce
schvaluje Seznam akcí obce Jimlín , který bude navržen k zařazení do „Integrované strategie rozvoje
území“ MAS Serviso o.p.s. .
schvaluje účast obce Jimlín na projektu Projektová dokumentace – prostředek ke zvýšení rozvojové
kapacity území Mikroregionu Lounské Podlesí“
schvaluje seznam akcí, které navrhuje k zařazení do projektu „Projektová dokumentace – prostředek
ke zvýšení rozvojové kapacity území Mikroregionu Lounské Podlesí“
Usnesení č. 56/2012
Pronájem pozemku
Zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem pozemku parc. č. 389/66 , ost. pl., ostatní kom. v k.ú. Jimlín Libuši Mrázové,
Palackého 2496, Louny za podmínek stanovených nájemní smlouvou, která je přílohou zápisu
Usnesení č. 57/2012
Záměr pronajmout pozemky
Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky zapsané a LV 10001 u Katastrálního úřadu
Ústeckého kraje pro obec Jimlín
v k.ú. Jimlín. p.p.č. 497/62 orná půda o výměře 1,3610 ha, p.p.č. 365/7 orná půda o výměře
3,6090 ha, p.p.č. 463/15 orná půda o výměře 1,6517 ha , p.p.č. 457/44 ostatní plocha o výměře
1,3735 ha, p.p.č. 365/22 orná půda o výměře 0,5623 ha, část p.p.č. 368/6 orná půda, předmětem
nájmu bude část pozemku o výměře 1,1 ha v části vyznačené ve snímku katastrální mapy
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k.ú. Zeměchy p.p.č. 1258 orná půda o výměře 0,8137 ha, p.p.č. 1259 orná půda o výměře 0,4122
ha, p.p.č. 1260 orná půda o výměře 0,4110 ha , p.p.č. 1261 orná půda o výměře 0,4153 ha , p.p.č.
1262 orná půda o výměře 0,4252 ha , p.p.č. 1263 orná půda o výměře 0,4212 ha , část p.p.č 1273
ostatní plocha (část pozemku - předmět nájmu je vyznačen ve snímku katastrální mapy) , část p.p.č
1287 ostatní plocha ( část pozemku - předmět nájmu je vyznačen ve snímku katastrální mapy, část
p.p.č. 1288 ostatní plocha (část pozemku - předmět nájmu je vyznačen ve snímku katastrální mapy)

Usnesení č. 58 /2012
Darování nemovitého majetku
Zastupitelstvo obce
schvaluje darování objektu 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, Severočeské
vodárenské společnosti a.s. IČ 49099469
Usnesení č. 59/2012
Majetkové vypořádání spoluvlastnictví k pozemku v Jimlíně
Zastupitelstvo obce
schvaluje zásady pro vypořádání spoluvlastnictví st. p. č. 50/1 v k.ú. Jimlín
pověřuje starostku obce jednáním se spolumajitelem st. p. č. 50/1 v k.ú. Jimlín za účelem reálného
rozdělení spoluvlastnictví

Usnesení č. 60/2012
Kácení stromu na obecním pozemku
Zastupitelstvo obce
schvaluje kácení smrku na parc. č. 887/1 v k.ú. Jimlín v těsném sousedství č.p. 16

Usnesení č. 61 /2012
Kácení stromu na obecním pozemku
Zastupitelstvo obce
schvaluje kácení břízy na parc. č. 1087 v k.ú. Zeměchy
souhlasí s využitím získané dřevní hmoty pro akci pořádanou TJ Sokol Zeměchy
kácení zajistí žadatel na své náklady a nebezpečí

Usnesení č. 62 /2012
Oprava komunikace
Zastupitelstvo obce
schvaluje provedení opravy povrchu komunikace na parc. č. 878/1 v k.ú. Jimlín v délce cca 100 m od
napojení na silnici III. tř.

Usnesení č. 63 /2012
Příspěvek na odstranění škod po vloupání do kabin na hřišti v Zeměchách
Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí příspěvku na odstranění škod způsobených vloupáním do kabin ve výši 8000,Kč. Tato částka bude poskytnuta formou mimořádného navýšení položky v rozpočtu –
Příspěvek tělovýchově.
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Usnesení č. 64 /2012
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí rozpočtové změny na příjmové straně rozpočtu
položka 1111- daň z příjmu fyzických osob
+ 24.050,00 Kč
položka 1121- daň z příjmu právnických osob
+ 145.830,40 Kč
položka 1211- daň z přidané hodnoty
+ 189.291,00 Kč
položka 1341- poplatek ze psů
+ 3.400,00 Kč
položka 4116 - dotace z ÚP na VPP
+ 18.000,00 Kč
položka 2112 – příjmy z prodeje zboží
+ 4.510,00 Kč
schvaluje rozpočtovou změnu na výdajové straně rozpočtu
položka 5139, § 2212 – silnice
+ 80.000,00 Kč
položka 5222, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost
+ 8.000,00 Kč

Usnesení č. 65/ 2012
Podání majitelů č.p. 57 k.ú. Jimlín
Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku obce, aby zahájila jednání s vlastníky st. p. č. 5 v k.ú. Jimlín ohledně
majetkového narovnání pozemku pod místní komunikací (chodníkem) dle zásad stanovených na
dnešním jednání

Ověřovatelé :

_________________
Zdeněk Vintrich

_________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Stanislav Tomáš

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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