Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín,
které se konalo 6.11. 2015
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Kontrola usnesení
Zápis o provedené kontrole finančního výboru
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa, výběr zhotovitele
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa, dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Zateplení ZŠ Zeměchy
Výroční zpráva o činnosti školy
Záměr prodeje
Dotace SFDI – prověření možností

Usnesení č. 96/2015
Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání 12. a 19. října 2015
Usnesení č. 97/2015
Zápis o provedené kontrole finančního výboru
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole finančního výboru ze dne 21. 10. 2015
Usnesení č. 98 /2015
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa, výběr zhotovitele
Zastupitelstvo Obce
- projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení ve veřejné zakázce Kanalizace Jimlín –
Zeměchy, IV. etapa zadávané formou otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Nejvhodnější nabídka od Společnosti
EKOSTAVBY – Horák – Jimlín (vedoucí společník, správce společnosti: EKOSTAVBY Louny
s.r.o., se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČ 10442481, společník: Horák – stavební
a obchodní společnost, s.r.o., se sídlem U Kotelny 349, 405 02 Děčín IX, IČ 41326687),
nabídková cena včetně DPH 25.166.306,00 Kč.
- pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vybranou Společností EKOSTAVBY –
Horák – Jimlín
Usnesení č. 99/2015
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa, dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 1/3/2015 (evidenční číslo objednatele)
44/07/2015 (ev. č. zhotovitele) uzavřené s panem Ing. Rostislavem Marešem dne 14.7.2015,
kterým se bod 2.2. nahrazuje zněním: Pro provedení díla v rozsahu bodu 1.6. této smlouvy
byly stanoveny následující termíny plnění:
- zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení tak, aby bylo ukončeno
výběrové řízení podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem nejpozději 30.11.2015 a ve
stejném termínu byla objednateli předána kompletní dokumentace o průběhu zadávacího
řízení.
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Usnesení č. 100/2015
Zateplení ZŠ Zeměchy
Zastupitelstvo Obce
schvaluje předložené změny projektu, více a méně práce vzniklé chybou projektanta a
v průběhu realizace tak, jak jsou uvedeny v oznámení změny a změnovém listu č. 1 a č. 2.
Hlasování: 8 pro 0
proti 0 zdržel se
Usnesení č. 101/2015
Výroční zpráva o činnosti školy
Zastupitelstvo obce schvaluje výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Zeměchy za
školní rok 2014/2015
Usnesení č. 102/2015
Záměr prodeje
Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru prodeje parc. č. 887/7 v k.ú. Jimlín o celkové výměře 15 m2 ,
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 887/8 v k.ú. Jimlín o celkové výměře 8 m2 ,
ostatní plocha, ostatní komunikace obě vzniklé oddělením z pozemkové parcely č. 887/1
v k.ú. Jimlín geometrickým plánem č. č. 310-251/2015 zpracovaným Ing. Ladislavem
Polanem, geodet. kancelář, Fűgnerova 1524, 440 01 Louny.
Usnesení č. 103/2015
Dotace SFDI – prověření možností
Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku, aby zajistila projektanta, který by prověřil, zda je reálné splnit podmínky
národního programu Státního fondu dopravní infrastruktury „Program zvyšování
bezpečnosti“ a získat prostředky na rekonstrukci a výstavbu chodníků podél silnic II. a III.
třídy

Ověřovatelé :

_____________________
Jan Ingriš

__________________
Miroslav Trubač

________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta
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