Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín,
které se konalo dne 6.5. 2015
Usnesení č. 36/2015 - 48/2015
36 /2015
37 /2015
38 /2015
39 /2015
40 /2015
41 /2015
42 /2015
43 /2015
44 /2015
45 /2015
46 /2015
47 /2015
48 /2015

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové změny
Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2014
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2014
Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy
Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa – dodatek SOD na zpracování, podání a
administraci žádosti, dotační management a závěrečné vyhodnocení.
Kanalizace v části obce Jimlín nezahrnutá do IV. etapy
Kupní smlouva
Výkupy pozemků pod komunikacemi
Nájemní smlouva s firmou LUMINET s.r.o.
Záměr propachtovat pozemek
Koupě spoluvlastnického podílu

Usnesení č. 36 /2015
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání 16.3. a 3.4. 2015
Usnesení č. 37/2015
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1
schvaluje rozpočtovou změnu č. 2
Usnesení č. 38 /2015
Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2014
Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Obce Jimlín za rok 2014.

Usnesení č. 39 /2015
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2014
Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny, příspěvková
organizace za rok 2014.
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Usnesení č. 40 /2015
Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje seznam firem, kterým bude zaslána poptávka
schvaluje poptávkovou dokumentaci
určuje členy hodnotící komise Václav Červíček, Jana Baborová, Vladimír Brabec,
Usnesení č. 41 /2015
Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje předloženou vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje

Usnesení č. 42 /2015
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa – dodatek SOD na zpracování, podání a administraci
žádosti, dotační management a závěrečné vyhodnocení.
Zastupitelstvo obce
schvaluje předložený dodatek SOD s firmou ATIKING s.r.o. na zpracování, podání a
administraci žádosti, dotační management a závěrečné vyhodnocení na akci Kanalizace
Jimlín – Zeměchy, IV. etapa
Usnesení č. 43 /2015
Kanalizace v části obce Jimlín nezahrnutá do IV. etapy
zastupitelstvo obce
schvaluje postup přípravy realizace kanalizačních stok B 1 a F2v Jimlíně
Usnesení č. 44/2015
Kupní smlouva
Zastupitelstvo obce
schvaluje předloženou kupní smlouvu, kterou kupuje obec Jimlín pozemek parc. č. 349/16,
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 525 m2 v k.ú. Jimlín
zastupitelé také jednali o maximální ceně, kterou je možné ze strany obce nabízet majitelům
pozemků. Pokud by jednání o ceně nebylo úspěšné a vlastník pozemku by požadoval vyšší
cenu za m2, je nutné takové případy projednat individuálně.
Usnesení č. 45 /2015
Výkupy pozemků pod komunikacemi
Zastupitelstvo obce
schvaluje seznam pozemků, které celé nebo z části zasahují pod místní obecní komunikace
chodníky a veřejná prostranství v k.ú. Zeměchy a k.ú. Jimlín a jsou v majetku jiných subjektů
se kterými bude jednáno o převodu vlastnických práv na Obec Jimlín (dále jen „Seznam“)
souhlasí, aby v případě uzavření darovací smlouvy byly pozemky uvedené v „Seznamu“
přijaty jako dar do majetku Obce Jimlín, pokud toto nebude podmíněno dalšími závazky,
vyjma toho, že u darovací smlouvy návrh na vklad do KN a daň z nabytí nemovitostí uhradí
Obec Jimlín
schvaluje předloženou vzorovou kupní smlouvu pro koupi pozemků uvedených v „Seznamu“
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Usnesení č. 46/2015
Nájemní smlouva s firmou LUMINET s.r.o.
zastupitelstvo obce
schvaluje nájemní smlouvu s firmou LUMINET s.r.o. Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny, IČ
24695734 na pronájem části 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 pro umístění anténního nosiče včetně
antén a technologie a dále potřebnou část nemovitosti pro uložení přívodního
elektronapájecího kabelu a propojovacích kabelů,
Usnesení č. 47/2015
Záměr propachtovat pozemek
zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc. č 1233 v k.ú. Zeměchy , ostatní
plocha, jiná plocha o celkové výměře 2707 m2
Usnesení č. 48 /2015
Koupě spoluvlastnického podílu
zastupitelstvo obce
nesouhlasí s požadovanou cenou za parc. č. 874/8 v k.ú. Jimlín
ukládá starostce obce oznámit rozhodnutí zastupitelstva majiteli pozemku

Ověřovatelé :

_____________________
Pavel Karas

________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

__________________
Jan Ingriš

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta
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