Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo
10. prosince 2014 v zasedací místnosti v Zeměchách
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Kontrola usnesení z minulého zasedání
Rozpočet na rok 2015
Rozpočtové změny
Příkaz k inventarizaci majetku
Výroční zpráva o činnosti školy
Volba členů školské rady zastupujících obec
Kanalizace Jimlín Zeměchy, IV etapa
Oprava válečných hrobů
Dopravní značení – omezení rychlosti v obci
Omezení nosnosti mostů v majetku obce
Jednací řád
Zastupování Obce Jimlín na valných hromadách
Záměr pronajmout majetek obce
Volba členů sociální a kulturní komise
Záměr propachtovat pozemky
Úprava korun stromů
Smlouvy
Oprava sociálního zařízení v MŠ Zeměchy

Usnesení č. 86/2014
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání 29.9. 2014
Usnesení č. 87 /2014
Rozpočet na rok 2015
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet Obce Jimlín na rok 2015
Usnesení č. 88 /2014
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3 a 4
schvaluje rozpočtovou změnu č. 5
Usnesení č. 89 /2014
Příkaz k inventarizaci majetku
Zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz č. 1/2014 k inventarizaci majetku
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Usnesení č. 90 /2014
Výroční zpráva o činnosti školy
Zastupitelstvo obce schvaluje výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Zeměchy za
školní rok 2013/2014
Usnesení č. 91/2014
Volba členů školské rady zastupujících obec
Zastupitelstvo obce schvaluje ing. Janu Mikovcovou a Pavla Karase členy školské rady při
Základní škole a Mateřské škole Zeměchy p.o.
Usnesení č. 92/2014
Kanalizace Jimlín Zeměchy, IV etapa
zastupitelstvo obce
bere na vědomí informace o zařazení projektu do Seznamu akcí programu 129 250
Ministerstva Zemědělství „Výstavba a technické hodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací“
schvaluje zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na veřejné části přípojek.
Projekt bude zadán stejné projektantce, která zpracovávala celou dokumentaci na IV. etapu.
Usnesení č. 93 /2014
Oprava válečných hrobů
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o poskytnutí státní dotace na akci Jimlín – oprava pomníků
obětem světových válek
pověřuje starostku přípravou výběru zhotovitele
Usnesení č. 94/2014
Dopravní značení – omezení rychlosti v obci
Zastupitelstvo obce
schvaluje osazení značek dopravních značek pro omezení rychlosti na 30 km/hod. vozidel
nad 3,5 t obcí Zeměchy na silnici II/225 a III/22547

Usnesení č. 95 /2014
Omezení nosnosti mostů v majetku obce
Zastupitelstvo obce
schvaluje omezení nosnosti mostů osazením dopravního značení
a) kamenný klenutý most přes Hasinu za železničním viaduktem v Jimlíně na 3,5 t
b) betonový most přes Hasinu na cestě ke mlýnu na 12 t

Usnesení č. 96 /2014
Jednací řád
Zastupitelstvo obce
schvaluje Jednací řád Obce Jimlín pro volební období 2014 – 2018 .
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Usnesení č. 97 /2014
Zastupování Obce Jimlín na valných hromadách
Zastupitelstvo obce pověřuje zastupováním obce Jimlín na valných hromadách společností a
sdružení Severočeská vodárenská a.s. , Severočeské sdružení obcí, Mikroregion Lounské
Podlesí a Euroregion Krušnohoří pro období 2014 až 2018 starostku obce Ing. Janu
Mikovcovou, v případě nepřítomnosti starostky ji zastupuje místostarosta Vladimír Brabec
Usnesení č. 98 /2014
Záměr pronajmout majetek obce
zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část budovy bez čísla popisného
nebo evidenčního - zemědělská stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 326/1, způsob
využití zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 326/2, způsob využití zastavěná plocha
Záměr pronájmu se týká části Stavby, a to konkrétně část střechy, resp. komínu o velikosti
cca 3 m2 pro umístění anténního nosiče včetně antén a technologie a dále potřebnou část
nemovitosti pro uložení přívodního elektronapájecího kabelu a propojovacích kabelů,
Usnesení č. 99 /2014
Volba členů sociální a kulturní komise
zastupitelstvo obce schvaluje Hanu Růžičkovou, Petru Bařtipánovou a Janu Heringovou
členkami sociální a kulturní komise.
Usnesení č. 100/2014
Záměr propachtovat pozemky
zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemky
a) v k.ú. Jimlín parc. č. 1064, orná půda o výměře 3443 m2
b) v k.ú. Zeměchy parc. č. 362/30, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 971 m2

Usnesení č. 101 /2014
Úprava korun stromů
zastupitelstvo obce
schvaluje
provedení redukce koruny jasanu na parc. č. 63 v k.ú. Jimlín u č.p. 216
kácení jedné lípy na parc.č . 408/3 v k.ú. Zeměchy u č.p. 157
prořezání suchých větví lípy na pozemku 408/3 v k.ú. Zeměchy u č.p. 168
Usnesení č. 102 /2014
Smlouvy
Zastupitelstvo obce
schvaluje
1) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-4013276/VB-1 Název stavby: Jimlín, Zeměchy, pč. 497, Omraiová,
kNN
2) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č, IV-12-4012945/VB/001 Jimlín, ppč.362/35-kNN-David, 1xOM podnikání
3) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4002043/05
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Usnesení č. 103 /2014
Oprava sociálního zařízení v MŠ Zeměchy
zastupitelstvo obce
schvaluje záměr opravit sociálního zařízení v mateřské škole v Zeměchách
schvaluje podání žádosti o dotaci na tuto akci do Programu rozvoje venkova Ústeckého
kraje
pověřuje starostku obce přípravou podkladů potřebných pro podání žádosti a pro výběr
zhotovitele.
stanoví, že při výběru zhotovitele budou poptáni minimálně 3 firmy (živnostníci).

Ověřovatelé :

_________________
Miroslav Trubač

__________________
Stanislav Tomáš

________________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka
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______________________
Vladimír Brabec
místostarosta

