Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo
29. září 2014 v zasedací místnosti v Zeměchách

Usnesení č. 64/2014 - 70/2014
64 /2014
65 /2014
66 /2014
67 /2014
68 /2014
69 /2014
70 /2014

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zateplení ZŠ Zeměchy – výběr zhotovitele
Zateplení ZŠ Zeměchy – výběr technického dozoru investora
Územní plán Jimlín – výběr zpracovatele
Zprávy finančního a kontrolního výboru
Žádost ZŠ Zeměchy o čerpání finančních prostředků na platy za kroužky
Žádost o finanční příspěvek

Usnesení č. 64/2014
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání 6. 8. 2014

Usnesení č. 65/2014
Zateplení ZŠ Zeměchy – výběr zhotovitele
Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr zhotovitele, firmu Lounská stavební spol. s r.o. Husova 2975, 440 01
Louny na stavbu Zateplení ZŠ Zeměchy
schvaluje smlouvu o dílo, ve znění, které bylo součástí zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele

Usnesení č. 66/2014
Zateplení ZŠ Zeměchy – výběr technického dozoru investora
Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr technického dozoru investora pro stavbu Zateplení ZŠ Zeměchy,
příkazní smlouva bude uzavřena s Jiřím Imríškem, Cítolibská 2551, 44001 Louny, IČ
41299060
schvaluje příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora

Usnesení č. 67/2014
Územní plán Jimlín – výběr zpracovatele
Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr zpracovatele Územního plánu Jimlín, ing. Arch. Ivan Kaplan, AGORA
STUDIO Vinohradská 156, 130 00 Praha 3
schvaluje smlouvu o dílo, ve znění, které bylo součástí zadávací dokumentace pro výběr
zpracovatele
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Usnesení č. 68/2014
Zprávy finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole finančního výboru ze dne 18. 8. 2014 a zprávu
o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 22. 9. 2014

Usnesení č. 69 /2014
Žádost ZŠ Zeměchy o čerpání finančních prostředků na platy za kroužky
Zastupitelstvo obce

schvaluje použití části prostředků určených na provoz Základní školy a Mateřské školy
Zeměchy p.o. na platy pro pedagogy za kroužky ve výši 100 Kč za hodinu s limitem 5 000 Kč
za rok 2014.
Usnesení č. 70/2014
Žádost o finanční příspěvek
Zastupitelstvo obce

schvaluje poskytnutí příspěvku Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. IČ 235517313 na
dofinancování nákladů služby Raná péče Čechy ve výši 1000,- Kč

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Todt

________________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Mgr. Miroslav Černý

______________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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