USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 26. 1. 2016
Usnesení č. 1/2016 - 14/2016

1 /2016
2 /2016
3 /2016
4 /2016
5 /2016
6 /2016
7 /2016
8 /2016
9 /2016
10 /2016
11 /2016
12 /2016
13 /2016
14 /2016

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Plán práce finančního a kontrolního výboru
Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019
Rozpočtové změna 11/2015
Rozpočtová změna 1/2016
Poskytnutí finančního příspěvku na hostinskou činnost Základní škole Zeměchy
Žádost ZŠ Zeměchy o čerpání finančních prostředků na platy za kroužky
Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb pro Místní knihovnu
Jimlín
Záměr prodeje
Oprava chodníků
Zakládání, regenerace a správa zeleně obce Jimlín
Předběžný souhlas
Zřízení služebnosti
Změna dodavatele silové energie

Usnesení č. 1/2016
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 17.12. 2015
Usnesení č. 2 /2016
Plán práce finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
schvaluje plán práce finančního a kontrolního výboru na rok 2016
Usnesení č. 3/2016
Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtový výhled pro Obec Jimlín na roky 2017, 2018 a 2019
Usnesení č. 4 /2016
Rozpočtová změna
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2015
Usnesení č. 5/2016
Rozpočtová změna 1/2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje navýšení příspěvku jednotce SDH Jimlín na činnost v roce 2016 o 10 000 takže
celková částka pro rok 2016 bude 45 000 Kč.
schvaluje převedení nevyčerpané části příspěvku pro rok 2015 jednotce SDH Zeměchy ve
výši 12407 Kč a podílu na nájemném z hasičské zbrojnice Zeměchy za rok 2015 ve výši
5.200 Kč do roku 2016 a navýšení příspěvku jednotce SDH Jimlín na činnost v roce 2016 o
10 000 Kč. Takže celkový příspěvek obce na činnost jednotky SDH Zeměchy v roce 2016 je
celkem 62 607Kč.
schvaluje
zvýšení příspěvku na činnost TJ Sokol Zeměchy na rok 2016 na částku 50 000 Kč
ukládá účetní obce provést rozpočtovou změnu v souladu s tímto usnesením
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Usnesení č. 6/2016
Poskytnutí finančního příspěvku na hostinskou činnost Základní škole Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje
aby část z prostředků určených na provoz školy v roce 2016 byla použita na úhradu platu
kuchařky v rozsahu ¼ úvazku navýšeno o odvody.
Usnesení č. 7/2016
Žádost ZŠ Zeměchy o čerpání finančních prostředků na platy za kroužky
Zastupitelstvo obce
schvaluje
použití části prostředků určených na provoz Základní školy a Mateřské školy Zeměchy p.o.
na platy pro pedagogy za kroužky ve výši 100 Kč za hodinu s limitem 15200 Kč pro období
leden až červen 2016.
Usnesení č. 8/2016
Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb pro Místní knihovnu Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje předloženou Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb pro Místní
knihovnu Jimlín
Usnesení č. 9/2016
Záměr prodeje
Zastupitelstvo obce
schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje budovy bez čísla popisného a evidenčního, zemědělské stavby
(objektu bývalé ubytovny) na stavební parcele č. 326/1 v k.ú. Jimlín
b) zveřejnění záměru prodeje stavební parcely č. 326/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o
celkové výměře 813 m2 v k.ú. Jimlín
c) zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 14/1 neplodná půda, ostatní plocha v k.ú.
Jimlín o výměře 31 m2, která je oddělena geometrickým plánem č. 298-72/2014. V tomto
geometrickém plánu označena jako díl „a“ a přidána ke stavební parcele č. 326/1 v k.ú.
Jimlín.
schvaluje způsob prodeje výběrovým řízením
schvaluje hlavní podmínky výběrového řízení
Usnesení č. 10/2016
Oprava chodníků
Zastupitelstvo obce
schvaluje
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků v Zeměchách v úseku označeném ve studii
Revitalizace komunikací a chodníků Zeměchy „D“.
Usnesení č. 11/2016
Zakládání, regenerace a správa zeleně Obce Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje
smlouvu o zpracování Pasportu zeleně, podrobné inventarizace dřevin, systému pro vedení
pasportu zeleně, plánu péče a podrobný plán výsadeb a revitalizace s firmou Gabriel s.r.o.,
Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, 412 01, IČ: 25419455, DIČ: CZ25419455
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Usnesení č. 12/2016
Předběžný souhlas
zastupitelstvo obce
souhlasí s převzetím opravené opěrné zdi a příslušného pozemku odděleného ze stavební
parcely č. 5 v k.ú. Jimlín. Opravu provede Ústecký kraj na vlastní náklady a bezplatně spolu
s pozemkem převede Obci Jimlín. Smlouva o smlouvě budoucí o převodu majetku bude
předložena zastupitelům k odsouhlasení.
Usnesení č. 13/2016
Zřízení služebnosti
Zastupitelstvo Obce
schvaluje, aby Obec Jimlín jako kupující a zároveň povinný z věcného břemene zřídila
služebnost existence stavby a užívání stavby skladu uhlí a dřeva, pod povrchem parcely č.
966, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 94 m2 k.ú. Jimlín,
která vznikne po zápisu geometrického plánu 309-259/2015.
Rozsah služebnosti je vyznačen na stavební parcele č. 345 druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 523 m2, k.ú. Jimlín v geometrickém plánu 312-259/2015,
v části pozemku, která je oddělena geometrickým plánem 309-259/2015 a označena jako
parc. č. 966.
Usnesení č. 14/2016
Změna dodavatele silové energie
zastupitelstvo obce
souhlasí s přijetím nabídky ČEZ a.s. ze dne 20.1. 2016 číslo nabídky 16000942 s fixací do
31.8.2018.

Ověřovatelé :

______________________
Jana Baborová

_________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

__________________
Václav Červíček

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta
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