Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo
19.3. 2012 v zasedací místnosti v Zeměchách
Přítomno : 9 členů ZO, dle prezenční listiny
Program :
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Zpráva o provedené kontrole – finanční a kontrolní výbor
3. Vlastnictví soch, křížů a výklenkových kaplí na území obce
4. Návrh dodatku č.3 smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
s firmou Patok a.s.
5. Inventarizace za rok 2011
6. Rozpočet 2012, závěrečný účet obce za rok 2011
7. Žádost ZŠ a MŠ Zeměchy o převod finančních prostředků do rezervního fondu
8. Kriteria pro přijímání dětí do MŠ
9. Dodatek smlouvy s obcí Lipno o uhrazení neinvestičních nákladů za žáky
10. Žádosti občanů - žádosti o uznání práva vydržení pozemků
- žádost o povolení kácení na obecním pozemku
11. Organizační záležitostí
a) žádost města Žatec o podporu Nemocnici Žatec
b) žádost o souhlas s užitím znaku obce
c) žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
d) žádost o poskytnutí grantu z Nadačního fondu Veolia a Nadace správného životního stylu
e) využití bývalého kamenolomu pro ukládání suti
f) Žádost o finanční příspěvek
12. Diskuse
13. Závěr
Zahájení :
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 18.06 hodin, přivítala přítomné zastupitele a
občany na veřejném zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 9 členů ZO, takže je zasedání
usnášení schopné.
Schválení programu : starostka předložila návrh programu jednání doplněný o další body. Další
návrhy na doplnění programu ze strany zastupitelů nebyly podány.
Hlasování : 9

pro 0 proti

0 se zdržel.

Volba ověřovatelů :
Ověřovatelé zápisu :
Miroslav Trubač, Vladimír Svoboda
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.
Zapisovatel/ka : Zdena Svobodová
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Úkoly vyplývající z usnesení přijatých na veř. zasedání ZO 23.1.2012 byly splněny.
Usnesení č. 18 /2012
Kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.1.2012
Hlasování : 9 pro 0 proti

0 se zdržel.
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2. Zpráva o provedené kontrole – finanční a kontrolní výbor
Paní starostka přečetla zprávy o provedené kontrole finančního výboru ze dne 20.2.2012 a kontrolního
výboru ze dne 30.1.2012
Usnesení č. 19 /2012
Zpráva o provedené kontrole – finanční a kontrolní výbor
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole finančního a kontrolního výboru
Hlasování : 9 pro

0 proti

0 se zdržel.

3. Vlastnictví soch, křížů a výklenkových kaplí na území obce – Zařazení do majetku
Veřejná vyhláška, kterou se vyzývají případní vlastníci, aby se přihlásili k vlastnictví, je vyvěšena od
9.8.2011 do 9.2.2012. Žádný vlastník se nepřihlásil Podle § 135 zák č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník
- Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této
obce. Zastupitelům je proto předkládán návrh na vzatí objektů křížů, výklenkových kaplí a dalších
objektů do majetku obce.
Usnesení č. 20/2012
Zařazení do majetku obce
Zastupitelstvo obce
schvaluje zařazení do majetku obce Jimlín tyto objekty:
v k.ú. Zeměchy
socha sv. Jana Nepomuckého na parc. 877/1,
pískovcový kříž „U Václava“ na parc. 1185,
výklenková kaple „V Pomoklinách“ na parc. 1044,
výklenková kaple „U Lipoldů“ na parc. 466/1,
kříž proti č.p. 175 (Vančurovi) na parc. 422,
kříž u silnice na Cítoliby na parc. 1286,
pomník padlých vojáků na hřbitově na parc. 244/32,
pomník padlých vojáků v parčíku na parc. 84/1
v k.ú. Jimlín
socha sv. Jana Nepomuckého na parc. 22/1,
socha sv. Jana Nepomuckého na parc. 75/1,
socha sv. Anny Samotřetí na parc. 888/2,
zámecké shody na parc. č. 883,
pomník padlých u kapličky v Jimlíně, parc. 886/1,
výklenková kaple „Za zámkem“ “ na parc. 435/14,
výklenková kaple „Nad silnicí“ “ na parc. 15/1
Hlasování : 9

pro

0 proti 0 se zdržel.

4. Návrh dodatku č.3 smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství s firmou
Patok a.s.
Na základě předchozího jednání zastupitelstva v listopadu 2011 a projednání na valné hromadě
Mikroregionu Lounské podlesí, bylo firmě Patok s.r.o. sděleno, že obec Jimlín prodlouží o rok
smlouvu o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelům je dnes předkládán
dodatek č. 3 smlouvy, který toto zohledňuje. Všechny ostatní podmínky zůstávají nezměněny.
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Usnesení č. 21/012
Návrh dodatku č.3 smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
s firmou Patok a.s.
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č.3 smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství s firmou
Patok a.s.
Hlasování : 9 pro 0 proti 0 se zdržel.
5. Inventarizace za rok 2011
Paní starostka předložila souhrnnou zprávu o průběhu inventarizace majetku za rok 2011
Usnesení č. 22/2012
Inventarizace za rok 2011
Zastupitelstvo obce
schvaluje výsledek inventarizace majetku obce za rok 2011
Hlasování : 9

pro

0 proti 0

se zdržel.

6. Rozpočet 2012, závěrečný účet obce za rok 2011
Rozpočet pro rok 2012
Paní starostka předložila zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2012. Navržen je rozpočet vyrovnaný a
Podrobně byli zastupitelé s rozpočtem seznámeni před veřejným zasedáním.
Příjmy i výdaje 6 691 408 Kč
Usnesení č. 23/2012
Rozpočet pro rok 2012
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet pro rok 2012
Hlasování 8 pro

0 proti, 1 se zdržel (p. Trubač)

Závěrečný účet obce za rok 2011
Paní starostka předložila závěrečný účet obce Jimlín za rok 2011.
Příjmy v roce 2011 7.324,84 tis tis. Kč a výdaje činily 5.595,02 tis Kč (bilance +1 729,82 tis Kč)
Usnesení č. 24 /2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Zastupitelstvo obce
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011
Hlasování

9

pro

0 proti, 0 se zdržel

7. Žádost Základní školy Zeměchy o převod finančních prostředků do rezervního fondu
Paní starostka přednesla zastupitelstvu žádost ředitelky ZŠ a MŠ o souhlas s převodem částky
866,79 Kč do rezervního fondu školy. Tato částka odpovídá výsledku hospodaření po zdanění a jedná
se o prostředky, které obec poskytuje škole na provoz.

Usnesení č. 25/2012
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Základní škola a Mateřská škola Zeměchy – rezervní fond
Zastupitelstvo obce
schvaluje převod prostředků ve výši 866,79 Kč do rezervního fondu
Hlasování :

9

pro 0 proti 0 se zdržel.

8.Kriteria pro přijímání dětí do MŠ
Paní starostka předložila ZO kriteria pro přijímání dětí do MŠ Zeměchy pro šk. rok 2012/2013
Usnesení č. 26/2012
Přijímání dětí do MŠ
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kriteria pro přijímání dětí do MŠ Zeměchy
Hlasování

9 pro

0 proti,

0 se zdržel

9. Dodatek smlouvy s obcí Lipno o uhrazení neinvestičních nákladů za žáky
Obec Jimlín má s s obcí Lipno, jakožto zřizovatelem ZŠ Lipenec podepsánu smlouvu o financování
povinné školní docházky dětí, které nemají trvalé bydliště v obci Lipno, na úhradu neinvestičních
nákladů ZŠ Lipenec. Ve školním roce 2011/2012 chodí do ZŠ Lipenec 11 dětí, náklady na 1 žáka a
rok jsou 7912,99 Kč. Platba je rozpočtena na 10 měsíců , platí se od 1.1.1 do 30.6. a dále od 1.9. do
31.12 příslušného kalendářního roku.
Usnesení č. 27 /2011
Dodatek ke smlouvě o příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Lipenec
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek ke smlouvě o příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Lipenec
Hlasování

9 pro

0 proti,

0 se zdržel

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
10. Žádosti občanů - žádosti o uznání práva vydržení pozemků
Na obec se obrátily dvě žadatelky paní Ing. Yvonna Sehrigová, majitelka č.p. 58 v Jimlíně a paní
Ingrid Otčenášková, majitelka č.p. 52 v Jimlíně. Jedná se majitelky sousedních nemovitostí. Obě
žádají o uznání práva vydržení pozemků, které jsou součástí jimi užívaných nemovitostí.
Žádost paní Shrigové se týká parc. č. 886/14 o výměře 101 m2 a parc. č. 57/2 o výměře 55m2.
Žádost paní Otčenáškové obsahuje parc. č. 886/2 o výměře 109m2, část pozemku 57/2 o výměře cca
14,8 m2, kde má umístěnu uhelnu, a část parc. č. 886/1 o výměře cca 7,8 m2.
Pozemky, které jsou předmětem žádosti jsou zapsány na LV 10001 pro obec Jimlín. Z uvedeného
výčtu je zřejmé, že obě žádosti obsahují poz. parc. č. 57/2, kterou však užívají pouze z části.
Zastupitelé projednali obě žádosti a po jejich posouzení zjistili, že obě žádosti obsahují parc. č. 57/2 ,
jedna žádost obsahuje pozemek celý, druhá pouze část. O žádostech nelze rozhodovat do předložení
geometrického plánu, který jednoznačně vymezí, které a jak velké části pozemků jsou předmětem
žádostí. Žadatelkám bude zaslán dopis s výzvou k doplnění.
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- žádost o povolení kácení na obecním pozemku
Pan V. Stanislav se obrátil na obecní úřad se žádostí o povolení pokácet poničenou borovici (obvod
kmene 83 cm) a šikmo rostoucí akát (obvod kmene 59 cm) na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 63
v k.ú. Jimlín (nedaleko obchodu s potravinami). Navrhuje provést náhradní výsadbu u ubytovny.
Po diskusi bylo navrženo pokácení schválit a náhradní výsadbu určit až po zpracování návrhu výsadby
v katastru obce, který bude zpracovávat odborná firma.
Usnesení č. 28/2012
Kácení na obecním pozemku
Zastupitelstvo obce
schvaluje kácení borovice a akátu na parc. č. 63 v k.ú. Jimlín
náhradní výsadba bude určena v rozhodnutí dle zpracovaného návrhu odbornou firmou
Hlasování :

9

pro

0 proti 0

se zdržel.

11.Organizační záležitostí
a) žádost města Žatec o podporu Nemocnici Žatec
Zastupitelé se seznámili se žádostí paní starostky města Žatce, Mgr. Z. Hamousové, o podporu
Nemocnice Žatec o.p.s., o níž požádala v souvislosti s avizovaným záměrem v rámci optimalizace
lůžkové péče na území ÚK ukonči i činnost dětského a gynekologicko-porodnického oddělení od
ledna 2013.
Usnesení č. 29/2012
Podpora nemocnici Žatec
Zastupitelstvo obce
vyslovuje podporu
Nemocnici Žatec o.p.s. a zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče včetně dětského a
gynekologicko-porodnického oddělení
Hlasování : 9

pro 0 proti 0 se zdržel.

b) žádost o souhlas s užitím znaku obce
Firma AKTIV Opava s.r.o. se obrátila na obec se žádostí, zda by mohla použít obecní znak při výrobě
sběratelské kolekce tzv buttonů – obdoba odznaku (kovová placka různých průměrů vzadu se
zavíracím špendlíkem).
Usnesení č. 30/2012
Souhlas s užitím znaku obce
Zastupitelstvo obce
schvaluje
užití znaku obce Jimlín firmě Aktiv Opava s.r.o. pro výrobu buttonů
Hlasování : 8

pro

proti 1 se zdržel (M. Černý)

c) žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
Program Min. kultury ČR s názvem „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ byl vyhlášen koncem února 2012 a je možné podávat žádosti o podporu na
zachování a obnovu nemovitých kulturních památek. Termín podání žádostí je do 20.4.2012.
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Minimální podíl vlastníka je 10% z nákladů. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek
poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje.
Usnesení č. 31/2012
žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na restaurování sochy sv. Anny Samotřetí v Jimlíně
Hlasování : 9

pro

0 proti 0 se zdržel.

d) žádost o poskytnutí grantu z Nadačního fondu Veolia a Nadace správného životního stylu
Paní starostka předložila návrh na vybudování Venkovního fitness hřiště, které by doplnilo „herní „
prvky pro dospělé na stávajícím dětském hřišti v Jimlíně. Je tu příležitost využít akci firmy Colmex,
která spolupracuje s Nadací správného životního stylu a nabízí možnost získání dotace na tyto stroje.
Zároveň by bylo možné na dofinancování nákladů požádat o dar Nadační fond Veolia ve spolupráci
s Kateřinou Karlovou, která by jako zaměstnanec byla patronem našeho projektu.
Pokud by se podařilo toto zrealizovat, součástí projektu by bylo doplnění oplocení v zadní části hřiště
aby bylo uzavřeno a také výsadba okrasných keřů podél oplocení – vně po stranách vstupní branky.

Usnesení č. 32/2012
Podání žádosti o dotaci
Zastupitelstvo obce
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí grantu z Nadačního fondu Veolia a Nadace správného životního stylu na
projekt Venkovní fitness hřiště
Hlasování : 6

pro

0 proti

3 se zdrželi (Trubač, Černý, Svobodová)

e) využití bývalého kamenolomu pro ukládání suti
Zastupitelé při jednání na minulém veř. zasedání pověřili paní starostku, aby poptala projektanty,
kteří by mohli pro obec zpracovat dokumentaci terénních úprav. Po telefonickém kontaktu
s projektanty byl pouze jediný, který mohl na zakázce pracovat, ostatní byli zaneprázdněni min. na půl
roku. Projektant Hynek Vondrák dokumentaci zpracuje za cenu cca 10 tis. a po projednání
rozpracované dokumentace na MÚ v Lounech bylo dohodnuto v lokalitě místit také komunitní
kompostárnu.
Po získání potřebných souhlasů, které si zajistí obecní úřad ve vlastní režii, bude mít obec na dlouhou
dobu vyřešen problém s likvidací suti a výkopové zeminy i bilogicky rozložitelného odpadu.
Koncepce je taková, že získaný kompost bude využit na postupnou následnou rekultivaci po zavezení
kamenolomu.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo zpracování dokumentace již zadáno a je před
dokončením.
Usnesení č. 33 /2012
Využití bývalého kamenolomu
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
zadání zpracování projektové dokumentace na terénní úpravy projektantovi
souhlasí se zapracováním záměru vybudovat komunitní kompostárnu do projektu .
Hlasování : 9
pro 0 proti 0 se zdržel.
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f)Žádost o finanční příspěvek
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů –Louny požádalo příspěvek na
činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží.

Usnesení č. 34 /2012
Žádost o finanční příspěvek
Zastupitelstvo obce
souhlasí s poskytnutím příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů
Louny ve výši 500 ,- Kč.
Hlasování :

9

pro 0

proti

0 se zdržel.

10 DISKUSE
Paní starostka informovala zastupitele o vyřešení diskusních podnětů z minulého zasedání :
- Ubytovna , zatékání – domluveno s firmou Utendorfský po odbourání na úroveň lepenky provedou
zabezpečení proti zatékání.
- paní Růžičková – vyslovila na minulém zasedání žádost o pomoc s úpravou krajnice u silnice
v zatáčce u sv. Anny na pravé straně směrem na Opočno. – projednáno se SÚS, přislíbili se tím
zabývat.
pan S. Tomáš informoval o záměru SÚS umístit svodidla pro ochránění sv. Anny . paní starostka mu
za tuto iniciativu poděkovala.
- pí. Rášová upozornila , že v zatáčce u sv. Anny nesvítí dvě světla veř. osvětlení – bylo opraveno
- p. Trubač – vznesl dotaz, ohledně oprav chodníků v obci, v některých místech jsou nerovnosti až
nebezpečné, - objevil se pracovník na výkon trestu obecně prospěšných prací, který by měl zvládat
zednické práce, zkusíme jej na to využít
Diskuse při dnešním jednání:
Ubytovna Jimlín - prodej
zastupitelé se vrátili k otázce dalšího využití objektu bývalé ubytovny před zámkem Nový Hrad
v Jimlíně. Navrženo bylo zveřejnit záměr prodeje.
Usnesení č. 35 /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
Hlasování :

9

pro 0

proti

0 se zdržel.

Pan Trubač – předal paní starostce žádost o poskytnutí finančních prostředků, které by měly plynout
ze sázkových her prostřednictvím finančního úřadu do rozpočtu obce
Pan Hocký - vznesl dotaz na provedené kácení jasanů u statku v Jimlíně, kdo jej povolil. Paní
starostka informovala, že v loňském roce spadla z jednoho z jasanů velká větev a to za bezvětří. Na
základě této události, kdy naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani škodám na majetku, vyzvala paní
Pražákovou, spolumajitelku pozemku, na kterém jasany rostou, aby na stromy nechala udělat odborný
posudek.
Tento posudek zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny Ústí nad Labem. Na základě tohoto
posudku vydal Obecní úřad v Jimlíně rozhodnutí o povolení kácení stromů a zároveň nařídil náhradní
výsadbu ve stejné lokalitě, dál od budovy a byl navržen kultivar dubu sloupové koruny .
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Dále pan Hocký požádal zastupitele, aby se zabývali nevhodnou výsadbou prováděnou panem
Carbochem. Vrbičky jsou tak narostlé, že brání v rozhledu na křižovatce ulic a nutí řidiče, aby
vyjížděli v druhém jízdním pruhu, čímž může dojít k dopravní nehodě. Zastupitelé se shodli, že není
možné akceptovat činnost pana Carbocha, který provádí výsadbu zeleně na obecních pozemcích
v těsném sousedství komunikace na plochách, kde jsou položeny v zemi inž. sítě.
zastupitelé pověřili starostku, aby vyzvala pana Carbocha k odstranění výsadby v termínu do konce
dubna 2012. Pokud tak neučiní, odstraní vysazené stromy obec.
Dopravní závady v obci
Obec byla upozorněna dopravním inspektorátem Policie ČR na dopravní závady v obci a vyzvána
k jejich odstranění. Jedná se o staré zrezivělé značky, značky popsané sprayem, chybějící dopravní
značky, pokřivené sloupky dopravních značek.
Pan T. Stanislav informoval, že SÚS Louny bude vyřazovat starší typy značek, takže se podívá o jaké
druhy půjde a zda by bylo možné něco z toho využít v naší obci.
Nabídka video – prezentace na WEB obce.
Paní starostka seznámila zastupitele s nabídkou Ladislava Paura z Loun na vytvoření vide – prezentace
obce. Prezentace na 12 měsíců – autorská práva 2000 Kč, zpracování tj. natočení videa, případně
fotografie, sestavení prezentace – 3000 Kč. Cena je to konečná. Dále je možno dávat do šablony
průběžně videa z akcí v průběhu roku – buď je možné dát vlastní materiál t.j. videozáznam nebo
fotografie ke zpracování a firma vytvoří video prezentaci – cena v řádu stokorun dle rozsahu.
Nebo lze dohodnout i natočení videa pracovníkem firmy. Nabídka individuální, také v řádu stokorun.
Zastupitelé nabídku posoudili a shodli se, že cena neodpovídá kvalitě a nebudou videoprezentaci
objednávat.
Pan Vintrich nabídl, že může kontaktovat osoby, které se videoprezentací zabývají na profesionální
úrovni a předložit nabídky. Zastupitelé s tím souhlasili.
11. Závěr:
Paní starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila veřejné zasedání ZO v 19.15
hod.

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Trubač

_________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Vladimír Svoboda

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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