USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 16.6.2014
Usnesení č. 38/2014 - 51 /2014
38 /2014
39 /2014
40 /2014
41 /2014
42 /2014
43 /2014
44 /2014
45 /2014
46 /2014
47 /2014
48 /2014
49 /2014
50 /2014
51 /2014

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
Zpráva auditora o hospodaření obce Jimlín v roce 2013
Určení počtu členů zastupitelstva Obce Jimlín pro volební období 2014-18
Použití prostředků z rezervní fondu ZŠ a MŠ Zeměchy p.o.
Převod prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Zeměchy p.o. na účet
zřizovatele
Územní plán Obce Jimlín
Územní plán Obce Jimlín
Územní plán Obce Jimlín
Oprava výklenkové kaple v Pomoklinách
Oprava výklenkové kaple v Pomoklinách
Pronájem prostor zámku
Záměr pronajmout pozemek
Proplacení nevyčerpané dovolené

Usnesení č. 38 /2014
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání 29.4.2014
Usnesení č. 39/2014
Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole finančního výboru ze dne 9. 6. 2014

Usnesení č. 40/2014
Zpráva auditora o hospodaření obce Jimlín v roce 2013
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření Obce Jimlín za rok 2013

Usnesení č. 41/2014
Určení počtu členů zastupitelstva Obce Jimlín pro volební období 2014-18
Zastupitelstvo obce
stanoví v souladu s § 68 zákona 128/2000 Sb. O obcích, že pro volební období 2014 – 2018
bude mít zastupitelstvo Obce Jimlín 9 členů.
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Usnesení č. 42/2014
Použití prostředků z rezervní fondu ZŠ a MŠ Zeměchy p.o.
Zastupitelstvo obce
souhlasí, aby Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, p.o., část svého rezervního fondu
ve výši 100 tis. Kč. použila k posílení svého investičního fondu.

Usnesení č. 43/2014
Převod prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Zeměchy p.o. na účet zřizovatele
Zastupitelstvo obce
ukládá Základní škole a Mateřské škole Zeměchy, p.o., aby část svého investičního fondu
ve výši 100 tis. Kč. převedla do rozpočtu Obce Jimlín,

Usnesení č. 44/2014
Územní plán Obce Jimlín
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o schválení dotace na zpracování územního plánu Obce Jimlín
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje ve výši 200 000,- Kč
souhlasí s přijetím dotace ve výši 200 000,- Kč, které mohou tvořit max. 50 % rozpočtových
nákladů na zpracování územního plánu Obce Jimlín
schvaluje zajištění spolufinancování nákladů na zpracování územního plánu obce Jimlín.
Toto bude kryto z rozpočtu Obce Jimlín, který disponuje dostatečnou rezervou. Přesná částka
potřebná na spolufinancování bude známá po výběru zpracovatele a bude řešena rozpočtovou
změnou.
Usnesení č. 45/2014
Územní plán Obce Jimlín
Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že Obec Jimlín v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona 183/2006 Sb. Stavební
zákon v platném znění, požádá Městský úřad Louny, úřad územního plánování o pořízení
územního plánu Obce Jimlín
potvrzuje platnost usnesení 16/2012 ze dne 23. 1. 2012, kterým
určilo
ing. Janu
Mikovcovou, zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení ÚP Obce
Jimlín

Usnesení č. 46/2014
Územní plán Obce Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje seznam projektantů a projektových kanceláří, kterým bude zaslána poptávka na
zpracování územního plánu Obce Jimlín.

Usnesení č. 47/2014
Oprava výklenkové kaple v Pomoklinách
Zastupitelstvo obce
souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na akci „Výklenková kaplička na pozemcích ppč. 1044 a
1100 v k.ú. Zeměchy u Loun“ dle projektu zpracovaného ing. Stanislavem Cimrem.
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Usnesení č. 48/2014
Oprava výklenkové kaple v Pomoklinách
Zastupitelstvo obce
souhlasí se spolufinancováním akce „Výklenková kaplička na pozemcích ppč. 1044 a 1100 v k.ú.
Zeměchy u Loun“ z rozpočtu Obce Jimlín do maximální výše spoluúčasti 40 tis. Kč. Pokud by
z výběru zhotovitele nebo rozhodnutí poskytovatele dotace vyplynula vyšší spoluúčast Obce Jimlín,
musí být tato znovu projednána.

Usnesení č. 49/2014
Pronájem prostor zámku
Zastupitelstvo obce
souhlasí s uhrazením nákladů na pronájem prostor zámku Nový Hrad v Jimlíně za účelem promítání
filmu Příběh Kmotra ve výši 5000 Kč. +DPH.

Mgr. Bc. Soňa Jarošová Štruplová podala žádost o povolení předzahrádky před č.p. 57 a
užívání části pozemku parc. č. 880/1 v k.ú. Jimlín, na které se předzahrádka nachází.
Žadatelka uvádí, že se jedná o pozemek o velikosti 2,6 x 6,7 m .

Usnesení č. 50/2014
Záměr pronajmout pozemek
Zastupitelstvo obce
souhlasí se zveřejněním záměr pronajmout část parcely č. kat. 880/1 v k.ú. Jimlín v místě a rozsahu
vyznačeném na přiložené situaci.

Usnesení č. 51 /2014
Proplacení nevyčerpané dovolené
Zastupitelstvo obce
schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené starostky obce z roku 2013 v rozsahu 11 dní.

10. Závěr:
Paní starostka ukončila veřejné zasedání ZO ve 20.10 hod.

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Todt

______________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka
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__________________
Stanislav Tomáš

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta

