Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín,
které se konalo dne 17.12. 2015
Usnesení č. 104/2015 - 112/2015
104 /2015
105 /2015
106 /2015
107 /2015
108 /2015
109 /2015
110 /2015
111 /2015
112 /2015

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Rozpočet na rok 2016
Inventarizace majetku
Rozpočtové změny
Prodej pozemku
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa, podání žádosti o dotace
Oprava místních komunikací
Monitorovací zprávy
Zakládání, regenerace a správa zeleně v obci Jimlín, výběrové řízení

Usnesení č. 104/2015
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 5. 11. 2015
Usnesení č. 105/2015
Rozpočet na rok 2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce Jimlín na rok 2016
Usnesení č. 106 /2015
Inventarizace majetku
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí příkaz č. 1/2015 k inventarizaci majetku
Usnesení č. 107/2015
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9
schvaluje rozpočtovou změnu č. 10
Usnesení č. 108/2015
Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej 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 paní Aleně Seemanové, bytem Jimlín 12 za cenu 68 Kč/m2.
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Usnesení č. 109/2015
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa, podání žádosti o dotace
Zastupitelstvo obce
potvrzuje platnost usnesení č. 9 /2014
schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa na
Ministerstvo zemědělství ČR, Podprogram 129 253 – Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu, aktualizované dle výsledku
výběrového řízení a smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, Společnost EKOSTAVBY – Horák
– Jimlín v rozsahu, který byl předmětem veřejné zakázky.
bere na vědomí, že veřejné části přípojek nejsou uznatelným nákladem pro podporu
z dotačního programu
schvaluje financování veřejných částí přípojek ve výši 2 675 000 Kč z rozpočtu obce Jimlín
schvaluje spolufinancování realizace Kanalizaci Jimlín – Zeměchy IV etapa, řady do výše
8 000 000 Kč.
Usnesení č. 110/2015
Oprava místních komunikací
Zastupitelstvo obce
schvaluje
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací v části
Zeměchy v do rozsahu úseku označeném jak „D“ v dokumentaci zpracované firmou Messor
s.r.o.„Revitalizace místních komunikací a chodníků“ . Předpokládané rozpočtové náklady
max. 2,5 mil. Kč.
schvaluje spolufinancování z rozpočtu obce na rok 2016
Usnesení č. 111/2015
Monitorovací zprávy
Zastupitelstvo obce
schvaluje
příkazní smlouvy s firmou Derhams s.r.o. Bělezradská 858/23, Vinohrady 120 00 Praha 2 na
zpracování průběžných monitorovacích zpráv na projekty Zateplení ZŠ Zeměchy, Rozšíření a
zkvalitnění systému komunitního kompostování na území obce Jimlín“
Usnesení č. 112/2015
Zakládání, regenerace a správa zeleně v obci Jimlín, výběrové řízení
Zastupitelstvo obce
schvaluje
příkazní smlouvu s firmou Derhams s.r.o. Bělezradská 858/23, Vinohrady 120 00 Praha 2 na
zpracování výběrového řízení na projekt „Zakládání, regenerace a správa zeleně v obci
Jimlín“.
Ověřovatelé :

_____________________

__________________

Pavel Karas

Stanislav Tomáš

________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta

2

