Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo
16.4. 2012 v zasedací místnosti v Jimlíně
Přítomno : 8 členů ZO, dle prezenční listiny
Omluveni: Zdena Svobodová
Program :
1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
2. Audit hospodaření obce za rok 2011
3. Výběr zhotovitele restaurátorských prací
4. Diskuse
5. Závěr
Zahájení :
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 18.00 hodin, přivítala přítomné
zastupitele a občany na veřejném zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 8 členů ZO,
takže je zasedání usnášení schopné.
Schválení programu : starostka předložila návrh programu jednání doplněný o další bod.
Další návrhy na doplnění programu ze strany zastupitelů nebyly podány.
Hlasování : 8 pro 0 proti

0 se zdržel.

Volba ověřovatelů :
Miroslav Černý, Stanislav Tomáš
Ověřovatelé zápisu :
Hlasování : 8 pro 0 proti 0 se zdržel.
Zapsala starostka
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Paní starostka informovala přítomné o splnění úkolů vyplývající z usnesení přijatých na veř.
zasedání ZO 19.3.2012.
Informovala také, že po dohodě s DI Policie ČR v Lounech dopravní závada u hřbitova
v Jimlíně nebude řešena osazením značek, ale dvěma červenými patníky.
Pan S. Tomáš informoval, že je možné získat od SÚS pouze značky typu „STOP, dej přednost
v jízdě“. Jiné mezi vyřazenými nejsou pro obec použitelné. Ke slibovanému svodidlu u sochy
sv. Anny v Jimlíně sdělil, že nebude, protože bylo provedeno na jiném místě v Jimlíně.
Omluvil se za chybnou informaci, kterou sdělil na veř. zasedání. Pokud by jej obec chtěla, je
možné ho zrealizovat z repasovaných dílců na základě písemné žádosti a po projednání s DI
policie ČR. Paní starostka uvedla, že by bylo dobré počkat až po renovaci sochy a projednat
to s NPÚ , abychom se nedostali do nějakého rozporu.
Usnesení č. 36 /2012
Kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19.3. 2012
Hlasování : 8 pro

0 proti 0 se zdržel.

Audit hospodaření obce za rok 2011
Starostka předložila zastupitelstvu obce zprávu nezávislého auditora o přezkoumání
hospodaření obce Jimlín v roce 2011. Závěr zprávy zní bez chyb a nedostatků.

Usnesení č. 37 /2012
Zpráva auditora o hospodaření obce Jimlín v roce 2011
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce Jimlín za rok 2011
Hlasování : 8 pro,

0 proti,

0

se zdržel.

2. Výběr zhotovitele restaurátorských prací
Na základě informací pracovnice oddělení kultury odboru místního hospodářství MÚ Louny
byly osloveni 4 restaurátoři. Všichni podali nabídky v řádném termínu. Při dnešním jednání
byly nabídky zhodnoceny a o jejich hodnocení zpracován zápis.
Z hodnocení vyšla vítězná nabídka pana Radomila Šolce.
Usnesení č. 38 /2012
Výběr zhotovitele restaurátorských prací
Zastupitelstvo obce
schvaluje výsledek poptávkového řízení na restaurování sousoší sv. Anny Samotřetí v Jimlíně
a zadání zakázky panu Radomilu Šolcovi, Jugoslávských partyzánů 21, Praha 6
Hlasování :

8 pro, 0 proti,

0

se zdržel.

Diskuse:
Novohradská pouť 19. a 20. května
Paní starostka informovala, že pro zajištění napojení na el. energii pro pořádání pouti, ale i
dalších akcí během roku, obec požádala o zřízení dočasného odběrného místa. Zřídíme pilíř
měření a hodiny budeme dávat dočasně – duben až prosinec.
Umožníme napojení akcí před zámkem i v průběhu roku s tím, že budeme vybírat v poplatku
za místo i za el. energii. Výši poplatku musíme stanovit po první sezóně, zatím jej budeme
odhadovat.
Hry Mikroregionu 17. 6.
Paní starostka připomněla blížící se Hry Mikroregionu, oslovila zastupitele, kdo by byl
ochoten se účastnit jako soutěžící. Je třeba sestavit 7členné družstvo, zájem projevil pouze M.
Černý. Pan S. Tomáš zatím neví zda by mohl. Ostatní členové zastupitelstva se k účasti na
hrách nepřihlásili.
Pan M. Černý se ptal, kdo vyřezával cestu do polí v Jimlíně – odpověděla paní starostka, že
pracovníci obce, protože je v majetku obce.
Z. Vintrich – nabídl, že dá vyrobit pro obec nálepky na odpadkové koše, aby byly označeny,
že jsou určeny i pro psí exkrementy a plastovou tabulku s nápisem na dětské hřiště.
Závěr: zasedání bylo ukončeno v 19.10 hod.
Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Černý

__________________
Stanislav Tomáš

_________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta

