Protože se jedná o opravu budovy, bylo by vhodnější aby opravu hradila obec. Prostředky
z rezervního fondu lze použít pouze k účelům vyjmenovaným v §30 zákona 250/200 Sb.
Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Prostředky z tohoto fondu lze převést
do fondu investičního a z tohoto potom vložit odvod zpět do rozpočtu zřizovatele.
Po diskusi byl tento postup odsouhlasen a přijata příslušná usnesení.

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.
Hlasování :

9

pro

0

proti

0 se zdržel.

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,
Hlasování : 9
pro 0
proti
0 se zdržel.
Zhotovitele vybralo ZO ze tří přihlášených a souhlasí se zadním zakázky rekonstrukce podah
v ZŠ p. Josefu Matyášovi dle předložené nabídky.

6. Příprava zpracování Územního plánu Obce Jimlín
Pořízení Územního plánu Obce Jimlín bylo schváleno Usnesení č. 16 /2012 ze dne 23.1.2012
zároveň byla určena zastupitelka ing. Jana Mikovcová, zástupcem obce, který bude
spolupracovat s pořizovatelem na pořízení ÚP.
Z uvedeného vyplývá, že Obec Jimlín požádá MÚ Louny, úřad ÚP o pořízení územního
plánu, tzn. že pro nás zajistí potřebné projednání, pomůže při zpracování zadání a další nutné
legislativní úkony v souladu se stavebním zákonem.
Paní starostka předložila zastupitelům seznam projektantů – zpracovatelů územních plánů,
který získala na odboru územního plánování MÚ v Lounech. Seznam doplnila o zpracovatele,
kteří již v minulosti kontaktovali obec a nabídli své projekční kapacity pro zpracování ÚPD.
Byli vytipováni ti, kteří by měli být osloveni.
Dále zastupitelé diskutovali o tom, jak nastavit parametry výběru projektanta. Zastupitelé se
shodli, že není dobré, aby byla jediným kritériem cena. Nepodařilo se však nalézt jiný další
vhodný počitatelný hodnotící parametr. Bylo dohodnuto, že paní starostka osloví starosty
sousedních obcí a zjistí, jak oni zadávali výběrové řízení a zejména parametry pro hodnocení
nabídek. Dále bylo dohodnuto, že s výsledkem těchto jednání s návrhem hodnotících
parametrů budou zastupitelé seznámeni emailem, aby měli možnost se k tomu vyjádřit.
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
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