USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo dne 27.11. 2012
Usnesení č. 66/2012 – 79/2012

66 /2012
67 /2012
68 /2012
69 /2012
70 /2012
71 /2012
72 /2012
73 /2012
74 /2012
75 /2012
76 /2012
77 /2012
78 /2012
79 /2012

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Návrh provizorního rozpočtu na rok 2013
Rozpočtové změny
Obecně závazná vyhláška 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Zeměchy
Dodatek ke smlouvě o financování školní docházky
Výpověď z dohody
Záměr prodeje
Kácení stromu na pozemku 882/2 k.ú. Jimlín
Pronájem pozemků
Zrušení usnesení
Záměr darovat nemovitý majetek
Předání a převzetí ozelenění polní cesty

Usnesení č. 66 /2012
Kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstvo
obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 18.9.2012
Usnesení č. 67 /2012
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru
Usnesení č. 68/2011
Návrh provizorního rozpočtu na rok 2013
Zastupitelstvo obce
schvaluje provizorní rozpočet na rok 2013
Usnesení č. 69 /2012
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí rozpočtové změny na příjmové straně rozpočtu
položka 1111- daň z příjmu fyzických osob
+ 15.650,00 Kč
položka 4116- dotace z ÚP na VPP
+ 9.000,00 Kč
položka 2343- příjem z dobývacího prostoru
+ 7.710,00 Kč
položka 2111- příjmy z poskytování služeb (odpady) + 9.630,00 Kč
Usnesení č. 70 /2012
Obecně závazná vyhláška 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
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Zastupitelstvo obce
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
Usnesení č. 71 /2012
Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Zeměchy za školní rok 2011/2012
Usnesení č. 72 /2012
Dodatek ke smlouvě o financování školní docházky
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek k dohodě o vytvoření společného obvodu pro 6. až 9. třídu základní školy Lipenec
a o uhrazení neinvestičních nákladů na provoz školy za období do 1.9.2012 do 31.12.2012

Usnesení č. 73 /2012
Výpověď z dohody
Zastupitelstvo obce
schvaluje vypovězení Dohody o vytvoření společného obvodu pro 6. až 9. třídu základní školy
Lipenec a o uhrazení neinvestičních nákladů na provoz školy
Usnesení č. 74 /2012
Záměr prodeje
Zastupitelstvo boce
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje budovy bez čísla popisného a evidenčního, zemědělské stavby (objektu
bývalé ubytovny) na stavební parcele č. 326/1 a stavební parcely č. 326/1 v k.ú. Jimlín
Usnesení č. 75 /2012
Kácení stromu na pozemku 882/2 k.ú. Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje kácení suchého topolu na parc. č. 882/2 v k.ú. Jimlín
kácení zajistí obec na své náklady

Usnesení č. 76 /2012
Pronájem pozemků
Zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem panu Václavu Davidovi, nar. 9.3.1974, Jimlín 197, pozemků zapsaných na 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
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 o výměře 0,0543 ha , část p.p.č 1287 ostatní plocha o výměře 0,3977 ha, část p.p.č.
1288 ostatní plocha 0,3086 ha.
Schvaluje
předloženou nájemní smlouvu
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Usnesení č. 77 /2012
Zastupitelstvo obce
zrušení usnesení
zastupitelstvo obce
ruší usnesení č. 52/2012 ze dne 26.6.2012 a usnesení č. 58/2012 ze dne 18.9.2012

Usnesení č. 78 /2012
Záměr darovat nemovitý majetek
Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru darovat objekt čistírny odpadních vod, včetně vodovodní přípojky,
přípojky nn, odpadního potrubí odvádějícího přečištěné vody, a pozemky st. parc. č. 386 o výměře 22
m 2, zastavěná plocha, st. parc. č. 387 o výměře 114 m2 zastavěná plocha, a pozemek, vymezený
stávajícím oplocením areálu čistírny odpadních vod Jimlín, jehož výměra bude určena geometrickým
plánem, vše v k.ú. Jimlín.

Usnesení č. 79 /2012
Předání a převzetí ozelenění polní cesty
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí, dokončení projektu Ozelenění polní cesty VC 17 na parc. č. 871/1 v k.ú. Jimlín a
jeho převzetí Obcí Jimlín v souladu se Smlouvou z 22.7.2009, která byla odsouhlasena usn. 27/2009
ze dne 26.3.2009

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Trubač

_________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Miroslav Todt

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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