Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo
12.10. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně
Přítomno
členů ZO, dle prezenční listiny
Omluven: Pavel Karas, Václav Červíček, Stanislav Tomáš – pracovní důvody
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z předchozího zasedání
2. Kanalizace Jimlín – Zeměchy , IV etapa –výběr zhotovitele,
3. Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa, dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí investiční dotace
z Fondu vodního hospodářství ÚK
4. Zateplení ZŠ Zeměchy - změny projektu, vyvolané investice
5. Vybavení kompostárny - Smlouva o poskytnutí podpory
6. Žádosti občanů
7. Organizační záležitosti
8. Diskuse
9. Závěr
Zahájení:
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 18.05 hodin, přivítala přítomné na veřejném
zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO, takže je zasedání usnášení schopné.
Schválení programu: starostka předložila návrh programu, který byl zveřejněn veřejnou vyhláškou
Návrhy na doplnění programu ze strany zastupitelů nebyly předloženy.
Hlasováno o programu ve znění předloženém pí. starostkou.
Hlasování:

6

pro

0

proti

0 zdržel se

Program byl schválen

Volba ověřovatelů
Ověřovatelé zápisu:
Jana Baborová, Jan Ingriš
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel se
Zapisovatelka: Zdenka Svobodová
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Paní starostka informovala zastupitele o plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 24. 9. 2015. Všechny
úkoly, které vzešly z uvedených usnesení, byly splněny.
Usnesení č. 89/2015
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání 24.9.2015
Hlasování:

6

pro

0

proti

0 zdržel se

3. Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa – výběr zhotovitele
První zasedání hodnotící komise, otvírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 9. 10. v 10.00
hodin na obecním úřadě v Jimlíně. Na obecní úřad bylo ve stanovené lhůtě doručeno celkem 6
nabídek. Po hodnocení obsahu nabídek bylo nutné vyzvat uchazeče k doplnění. K dnešnímu jednání
nevybrala hodnotící komise nejvýhodnější nabídku, kterou by doporučila schválit zastupitelstvem
obce.
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Usnesení č. 90/2015
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa , výběr zhotovitele
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informace o průběhu hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku Kanalizace
Jimlín – Zeměchy, IV. etapa
Hlasování:

6

pro

0

proti

0 zdržel se

3. Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa, dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí investiční dotace
z Fondu vodního hospodářství ÚK
Vzhledem k posunutí termínu realizace IV. etapy kanalizace podala obec Jimlín žádost o posunutí
termínu čerpání investiční dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK. Žádost byla akceptována a
zastupitelům je předkládán dodatek č. 2 smlouvy 13/SML2404, kterým je termín čerpání prodloužen
do 31.12.2016. Ostatní podmínky zůstávají bez změny.
Usnesení č. 91/2015
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa, dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí investiční dotace
z Fondu vodního hospodářství ÚK
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č. 2 smlouvy 13/SML2402 o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního
hospodářství ÚK na stavbu Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel se
4) Zateplení ZŠ Zeměchy - informace o stavu prací, změny projektu, vyvolané investice
Paní starostka informovala zastupitele, že stavba byla dokončena, v pátek 25.9. proběhlo předání
stavby zhotovitelem objednateli, 6.10. závěrečná kontrolní prohlídka a týž den vydal stavební úřad
kolaudační souhlas. Nyní ještě probíhá kontrola fakturovaných položek dle skutečného provedení
prací.
Bohužel ani práce nového autorského dozoru není bez chyb, takže je to velice časově náročné a není
k dnešnímu dni uzavřen seznam méně a více prací. Do fasády už začal klovat díry strakapoud, jako
ochrana se zatím jeví nejlepší pořízení kovových maket dravců pohyblivých ve větru.
5) Vybavení kompostárny - Smlouva o poskytnutí podpory
Obec Jimlín obdržela Smlouvu č. 15243754 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na akci „Rozšíření zkvalitnění systému komunitního kompostování na území obce Jimlín“
Uznatelné náklady 1 680 448,00 Kč, dotace 1 428 380,80 Kč z rozpočtu Evropské unie a 84 022,00 Kč
ze státního rozpočtu.
Usnesení č. 92/2015
Rozšíření zkvalitnění systému komunitního kompostování na území obce Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření Smlouvy č. 15243754 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
na akci „Rozšíření zkvalitnění systému komunitního kompostování na území obce Jimlín“
Hlasování:

6

pro

0

proti

0 zdržel se

6) Žádosti občanů
Vracíme se k žádosti paní Mackeové o pokácení lípy – dnes obdržel obecní úřad Jimlín odborné
stanovisko AOPK Ústí nad Labem. Zastupitelé byli s jeho obsahem seznámeni.
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O věci bude dál jednáno, až budou přítomni všichni zastupitelé.
Paní starostka informovala o jednání s paní Seemanovou o převodu části pozemku pozemku p. p. č.
887/1 v k. ú. Jimlín. Zároveň byla prostřednictvím paní Seemanové oslovena paní Marie Svítková se
žádostí o prodej pozemku parc. č. 934/3 – chodník před jejím domem v Zeměchách o výměře 22
m2. Ústně přislíben prodej. Z hlediska nákladů na notářské služby v případě vydržení, navrhuji v obou
případech uzavřít kupní smlouvu za cenu dohodou ve výši jako u všech pozemků, které pod
komunikacemi vykupujeme do vlastnictví obce.
7) Organizační záležitosti

Pro aktualizaci připojení čerpacích stanic odpadní vody v Jimlíně a Zeměchách na rozvody el.
energie bylo nutné požádat o připojení nově, protože původní smlouvy byly propadlé.
Zastupitelům byly na veřejném zasedání ZO 9.7.2015 předloženy ke schválení dvě smlouvy č. 15_SOP-01_4121109186 a 15_SOP-01_4121109180. Po připomínkách budoucího
provozovatele bylo nutné navýšit hodnotu jističů na 20 A č. 15_SOP-01_4121109186 a
15_SOP-01_4121109180A z původních 16 A u obou čerpacích stanic odpadních vod. Z toho
důvodu nebude napojení realizováno dle výše uvedených smluv, ale ČEZ byl požádán o nové
smlouvy, které jsou dnes předkládány ke schválení. Jedná se o smlouvy č.
15_SOP01_4121136921 a 15_SOP-01_4121136533.
Usnesení č. 93/2015

Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa, smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení
Zastupitelstvo obce

schvaluje smlouvy č. 15_SOP-01_4121136921 a 15_SOP-01_4121136533 s ČEZ Distribuce
a.s. o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN), které nahrazují smlouvy č. 15_SOP-01_4121109186 a 15_SOP-01_4121109180.
Hlasování:

6

pro

0

proti

0 zdržel se

8) Diskuse
Paní starostka informovala o Výpovědi z nájemní smlouvy na reklamní poutač, kterou měla obec
uzavřenu s Václavem Malíkem, výroba a prodej nábytku Jimlín.
9) Závěr: Paní starostka ukončila veřejné zasedání ZO v 19.05 hod.

Ověřovatelé :

_____________________
Jan Ingriš

__________________
Jana Baborová

________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta
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