USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 29.4. 2014
Usnesení č. 25/2014 - 37 /2014

25 /2014
26 /2014
27 /2014
28 /2014
29 /2014
30 /2014
31 /2014
32 /2014
33 /2014
34 /2014
35 /2014
36 /2014
37 /2014

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb pro Místní
knihovnu Jimlín
Dodatek č.5 smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového
hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství¨
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
Inventarizace majetku obce za rok 2013
Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2013
Účetní závěrka příspěvkové
Prodej bývalé ubytovny v Jimlíně
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů s firmou EKO KOM
včetně dodatku č. 1
Příspěvek sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů
Louny
Vybudování zpevněného vjezdu k č.p.160 Zeměchy

Usnesení č. 25/2014
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání 24.2..2014

Usnesení č. 26/2014
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 28.4.2014

Usnesení č. 27/2014
Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb pro Místní knihovnu Jimlín
zastupitelstvo obce
schvaluje předloženou Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb pro Místní
knihovnu Jimlín

Usnesení č. 28 /2014
Dodatek č.5 smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce
schvaluje předložený Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti odpadového
hospodářství s firmou Patok a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27356479
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Usnesení č. 29/2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Zastupitelstvo obce
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Usnesení č. 30/2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
Zastupitelstvo obce
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
Usnesení č. 31/2014
Inventarizace za rok 2013
Zastupitelstvo obce
schvaluje výsledek inventarizace majetku obce za rok 2013

Usnesení č. 32/2014
Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2013
Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Obce Jimlín za rok 2013.

Usnesení č. 33/2014
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2013
Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny,
příspěvková organizace za rok 2013.

Usnesení č. 34/2014
Prodej ubytovny v Jimlíně
Zastupitelstvo obce
nechvaluje
a) prodej budovy bez čísla popisného a evidenčního, zemědělské stavby (objektu bývalé
ubytovny) na stavební parcele č. 326/1 v k.ú. Jimlín
b) neschvaluje prodej stavební parcely č. 326/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové
výměře 813 m2 v k.ú. Jimlín
c) neschvaluje prodej části parcely č. 14/1 neplodná půda, ostatní plocha v k.ú. Jimlín. Jedná
se o část pozemku zastavěnou stavbou, jejíž větší část se nachází na st. parc. 326/1 k.ú. Jimlín.

Usnesení č. 35/2014
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů s firmou EKO KOM včetně
dodatku č. 1
Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů s firmou EKO KOM a
dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů s firmou EKO KOM
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Usnesení č. 36/2014
Příspěvek sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Louny
Zastupitelstvo obce
schvaluje
příspěvek pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Louny
ve výši 500 Kč.
Usnesení č. 37/2014
Vybudování zpevněného vjezdu k č.p.160 Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje
dohodu o vybudování zpevněného vjezdu přes pozemek ve vlastnictví Obce Jimlín parc. č.
408/4 v k.ú. Zeměchy u Loun.

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Trubač

______________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Zdeněk Vintrich

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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