Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo
26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách
Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny
omluven Pavel Karas - nemoc
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Plán práce kontrolního a finančního výboru
3. Rozpočtový výhled 2017 - 2019
4. Rozpočtové změny
5. Žádost ZŠ o příspěvek na hostinskou činnost
6. Žádost ZŠ o příspěvek na zájmové kroužky v roce 2016
7. Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb pro Místní
knihovnu Jimlín
8. Žádost Města Louny o příspěvek na provoz pohotovostní služby
9. Záměr prodeje bývalé ubytovny v Jimlíně
10. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – dotace na opravu chodníků
11. Péče o zeleň v obci
12. Žádosti občanů
13. Organizační záležitosti
14. Diskuse
15. Závěr

Zahájení:
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 17.05 hodin, přivítala přítomné na
veřejném zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 8 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.
Hlasování:

8

pro

Volba ověřovatelů
Ověřovatelé zápisu:
Hlasování: 8 pro
Zapisovatelka:

0

0

proti

0

zdržel se

Program byl schválen

Jana Baborová, Václav Červíček
proti
0 zdržel se

Zdenka Svobodová

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Paní starostka informovala zastupitele o plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne
2015. Všechny úkoly, které vzešly z přijatých usnesení byly splněny.

17.12.

Usnesení č. 1/2016
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 17.12. 2015
Hlasování:

8

pro

0

proti

0

zdržel se

2. Plán práce kontrolního a finančního výboru
Paní starostka přečetla plány práce pro rok 2016, které předložili předsedové kontrolního a
finančního výboru, zastupitelé se s nimi seznámili.
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Usnesení č. 2 /2016
Plán práce finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
schvaluje plán práce finančního a kontrolního výboru na rok 2016
Hlasování :

8

pro

0

proti

0

zdržel se

3. Rozpočtový výhled 2017 – 2019
rok 2017 rozpočtové příjmy i výdaje 8,000 mil. Kč
rok 2018 rozpočtové příjmy i výdaje 8.000 mil. Kč
rok 2019 rozpočtové příjmy i výdaje 8.200 mil. Kč
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
Hlasování :

8

pro

0

proti

0

zdržel se

4. Rozpočtová změna
Zastupitelstvu byla předložena rozpočtová změna č. 11/2015 a to jak v příjmové části tak i
výdajové. Podrobně viz příloha č. 1 zápisu
Usnesení č. 4 /2016
Rozpočtová změna
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2015
Hlasování :

8

pro 0

proti

0

zdržel se

Příspěvek hasičům
Předložen byl požadavek na rozpočet obce od Jednotky SDH Jimlín na příspěvek na činnost
v roce 2016 ve výši 60 tis. Důvody navýšení jsou sekání a údržba odpočinkové zóny,
pohonné hmoty, údržba a opravy strojů k tomu potřebných. Pan Červíček argumentoval dále
tím, že jejich jednotka pořádá na hřišti min. 3 závody v hasičském sportu a to také něco stojí.
Potřebují peníze na opravu traktůrku na sekání trávy.
Uzavřeno je vyúčtováno čerpání příspěvku pro jednotku SDH Zeměchy (schváleno
35 000Kč na rok 2015) a tato nebyla využita v plné výši, navrhuje se převedení nevyčerpané
částky tj. 12407 Kč navýšené o podíl na nájemném z hasičské zbrojnice Zeměchy za rok
2015 tj. 5.200 Kč.
Na účet Obce Jimlín byla jako výtěžek z loterií za rok 2015 připsána částka 42 344,20 Kč.
Rozdělení těchto prostředků bylo dlouze diskutováno a nakonec navrženo – 15000 Kč pro
Sokol Zeměchy, 10000 Kč pro SDH Jimlín, a 10 000 Kč pro SDH Zeměchy. Zbývající částka
bude použita pro potřeby obce (kulturní akce, doprava do divadla apod.)
Jednotce SDH Jimlín nebyl schválen příspěvek v plné požadované výši. Nejsou známé
náklady na sekání trávy mezi stromy v biocentru. Není zřejmé, jak často bude nutno trávu
sekat, kolik času a pohonných hmot je potřeba. Pokud se jedná o další náklady spojené
s pořádáním hasičských závodů navrhl pan Stanislav Tomáš, aby si případné požadavky na
podporu závodů ze strany obce požádali zvlášť a konkretizovali na co potřebují přispět.
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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 62 607 Kč.
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
Hlasování :

8

pro

0

proti

0

zdržel se

5. Žádost ZŠ o příspěvek na hostinskou činnost
Paní starostka přednesla zastupitelstvu žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Zeměchy o přidělení finančních prostředků na platy kuchařky v souvislosti s doplňkovou
činností v roce 2016. Je to 2788 Kč měsíčně – 33456 Kč za rok + odvody 11877 Kč za rok.
Celkem se jedná o částku 45333 Kč.
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.
Hlasování :

8

pro

0 proti

0

zdržel se

6. Žádost ZŠ Zeměchy o čerpání finančních prostředků na platy za kroužky
Paní starostka přednesla zastupitelům žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Zeměchy o možnost čerpat finanční prostředky na plat za kroužky ve škole.
Jedná se o kroužek anglického jazyka, práce s PC, sportovní a kroužek basketbalu. Škola
žádá o příspěvek ve výši 100 Kč na hodinu, z čehož 20% bude na pomůcky a 80% na plat
pedagogů. Prostředky budou čerpány ze schváleného příspěvku na provoz školy na rok
2016, schválení příspěvku nevyvolá požadavek na zvýšení rozpočtu pro školu.
Zároveň bylo obci předloženo vyúčtování skutečného čerpání příspěvku za období říjen –
prosinec 2015. Čerpáno bylo 3520 Kč.
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.
Hlasování :

8

pro

0

proti

0

zdržel se
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7. Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb pro Místní knihovnu
Jimlín
Stejně jako v předchozích dvou letech je zastupitelům předkládán návrh smlouvy o
poskytnutí příspěvku na knihovnické služby. Loni byla MK Louny poskytnuta částka 4295 Kč,
pro rok 2016 se jedná o 4340 Kč. Za tuto částku budou obci poskytovány služby
v nezměněném rozsahu a navíc lounská knihovna nabízí koncipované programy pro občany
zdarma. Pro letošní rok má obec již domluveno tzv. trénování paměti Kopie navrhované
smlouvy je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
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
Hlasování:

8 pro

0

proti 0

zdržel se

8. Žádost Města Louny o příspěvek na provoz pohotovostní služby
Paní starostka přečetla žádost Města Louny o poskytnutí příspěvku na provoz lékařské
pohotovostní služby ve výši 35 811 Kč. Náklady vypočtené Městem Louny jsou 519 Kč,
v roce 2014 bylo ošetřeno 69 pacientů z naší obce.
Diskutována byla zejména nedostatečná úroveň poskytované lékařské péče na pohotovosti
pro dospělé. Dobrá je dětská pohotovost, ale s pohotovostí pro dospělé nejsou dobré
zkušenosti. Lékařskou péči včetně pohotovostí by měl hradit stát – pojišťovny, nikoli města a
obce. Na lékařskou zubní pohotovost není příspěvek požadován, ta je hrazena výhradně
zdravotní pojišťovnou.
Usnesení č. --- /2016
Příspěvek na provoz lékařské pohotovostní služby
zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz lékařské pohotovostní služby
v Lounech ve
Hlasování:

1 pro
4 proti
3 zdržel se
Usnesení nebylo přijato.

Baborová (s výhradou, nižší částku)
Svobodová, Brabec, Ingriš, Červíček
Mikovcová, Trubač, Tomáš

9. Bývalá ubytovna v Jimlíně, projednání záměru prodeje
Zastupitelé se znovu vrátili k možnému prodeji bývalé ubytovny v Jimlíně. Pro obec je objekt
spíše zátěží, vyžaduje velkou investici a vzhledem k tomu, že je třeba řešit jiné investice –
kanalizace, opravy komunikací, chodníků, je na zvážení zda si tento majetek ponechat či ho
označit jako zbytný a nabídnout k prodeji. Je to těžké rozhodnutí, protože přes veškerou
snahu dobře ošetřit budoucí využití objektu, může se stát cokoli. Největší obavy jsou z toho,
aby se v budoucnu z objektu nestala ubytovna, která by do obce přivedla nežádoucí
obyvatele. I sebelepší záměr některého z uchazečů o koupi se nemusí podařit zrealizovat.

Podmínky pro uchazeče
• nabízená kupní cena – minimální dle aktualizovaného odhadu
• složení kauce ve výši 100 000Kč
• Investiční záměr musí být v souladu se zájmy Obce Jimlín, nesmí být v kolizi
s památkově chráněným objektem zámku Nový Hrad Jimlín a jeho ochranným
pásmem.
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•

Předpokládané využití objektu – bydlení pro sociální služby zaměřené na seniory,
sklady, drobná výroba bez rušivých vlivů na okolí. Provozy, které nebudou nadměrně
zatěžovat okolí těžkou dopravou. Rozhodně ne ubytovna nebo startovací byty.
• uchazeč předloží podrobný popis způsobu a účelu využití, popis hlavních a
doplňkových činností, případné vytvoření pracovních míst, vliv záměru na okolí,
zatížení dopravou
• finanční propočet nákladů na rekonstrukci objektu včetně časového harmonogramu,
součástí záměru budou údaje o tom jakou formou má nebo zajistí finanční
prostředky pro realizaci a následné provozování
• závazek uchazeče, že zahájí stavební práce za účelem využití objektu ke
schválenému účelu do dvou let od nabytí vlastnického práva
• závazek uchazeče, že pokud se záměr nezačne realizovat do dvou let od nabytí
vlastnického práva uchazečem, má prodávající možnost uplatnit právo zpětné koupě
za prodejní cenu a to po dobu 5 let od nabytí vlastnického práva uchazečem. Tento
závazek zpětné koupě platí i v případě, že vlastník změní účel využití, ke kterému
mu byla nemovitost prodána. Právo zpětné koupě přechází spolu s objektem na
každého vlastníka.
• při nesplnění této podmínky, že se schválený záměr nezačne realizovat do dvou let
od nabytí vlastnického práva uchazečem, stanoví se penále ve výši 300 tis za každý
rok zpoždění, platí pro případ, že v té době nebude uplatněno předkupní právo
• vyhlašovatel si vyhrazuje právo zamítnout jakékoliv pozdější případné žádosti o
změnu účelu užívání objektu, které budou v rozporu se zájmy Obce Jimlín a
v takovém případě má právo uplatnit právo zpětného prodeje.
• při hodnocení nabídek není vyhlašovatel vázán žádnými předem stanovenými kritérii
avšak při jejich zohlednění je oprávněn vybrat nabídku, která mu nejvíce vyhovuje.
• pomocná kritéria hodnocení – 50% cena , 50% další kritéria – podrobný popis
způsobu a účelu využití, popis hlavních a doplňkových činností, vytvoření pracovních
míst, zatížení dopravou, ekonomické zajištění a stabilita zájemce, hodnocení zda je
záměr v souladu se zájmy obce
Konečné znění poptávkového dokumentu – podmínky výběrového řízení a návrh kupní
smlouvy bude ještě před zveřejněním zaslán zastupitelům.
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
Hlasování:

8 pro

0

proti

0

zdržel se

10. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – dotace na opravu chodníků
Paní starostka informovala o možnosti požádat v Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
(zkráceně POV ÚK)na opravu chodníků. Obec podala žádost na dotaci pro opravu místních
komunikací v části Zeměch, označené ve studii Revitalizace místních komunikací Zeměchy
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jako úsek „D“ Ve stejném úseku je projektována i oprava chodníků v rozsahu 402 m2, 551
m obrubníků
cena rozpočtovaná 325209 + 216 108 + DPH = 654 993 Kč.
Z POV ÚK je možno žádat do 65% maximálně však 350 000 Kč.
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“.
Hlasování:

8 pro

0

proti 0

zdržel se

11. Péče o zeleň v obci
V rámci projektu Zakládání, regenerace a správa zeleně obce Jimlín, který má být realizován
v tomto roce a byla schválena dotace, je třeba jako první část zpracovat pasport zeleně,
podrobnou inventarizaci dřevin, sytém pro vedení pasportu zeleně, plán péče a podrobný
plán výsadeb. Tato první část, která bude podkladem pro následnou realizační část, je
v projektu oceněna částkou 84 600 Kč bez DPH.
Zastupitelům je předkládán návrh smlouvu na realizaci této první, projekční, části projektu
uzavřít s firmou Gabriel s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, 412 01 IČ: 25419455,
DIČ: CZ25419455. Firma má v tomto směru dlouholeté zkušenosti, je ochotná za tuto částku
práce provést.
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

Hlasování:

8 pro

0

proti

0

zdržel se

12. Žádosti občanů
Žádost o pronájem prostoru vedle obchodu COOP Zeměchy – bývalá prodejna paní
Fryčové. Žádost podal pan Jakub Konečný z Jimlína – záměr, sklady. O možnosti
pronajmout objekt bylo diskutováno. Pokud se podaří prodat bývalou ubytovnu, bude obec
potřebovat někde uskladnit šachty podtlakové kanalizace a stojany na odpadkové koše. Jiný
vhodný prostor v majetku obce není.
Usnesení č. ---/2016
Záměr pronájmu
Zastupitelstvo obce
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt
občanské vybavenosti na stavební parcele č. 213 v k.ú. Zeměchy u Loun
Hlasování:

0

pro

8

proti

0 zdržel se
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Usnesení nebylo přijato.

13. Organizační záležitosti
•

Město Louny zaslalo obcím návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy, na jejímž
základě projednává Město Louny přestupky spáchané na území naší obce. Tento
dodatek navrhuje zvýšení poplatku za projednávaný přestupek z 500 Kč na 2000 Kč
za jeden případ. V našem případě by to znamenalo například za rok 2015 zvýšení
poplatku z 6500 Kč na 26000 Kč (projednáno 13 přestupků). Nebyl připojen žádný
komentář jak k této částce na MěÚ Louny došli. Starostové z obcí sdružených
v Mikroregionu Lounské Podlesí se dohodli , že pošlou panu starostovi Šabatovi
společný dopis s návrhem úpravy ceny za přestupek na 1000 Kč.

•

Obci Jimlín bylo v lednu tohoto roku předáno Biocentrum v Jimlíně. Záruční doba na
výsadbu je do roku 2021. Od letošního roku se o sekání trávy bude starat obec, resp.
jimlínští hasiči. Tento závazek na sebe vzali už v době před jeho realizací.

•

5. ledna proběhlo na obecním úřadě jednání, které svolala SÚS Louny. Týkalo se
opravy opěrné zdi nad č.p. 57 v Jimlíně. Ústecký kraj nabídl provést opravu zdi tak,
aby zabezpečila bezpečný provoz na komunikaci. V souvislosti s tím se obrátil ÚK na
obec Jimlín se žádostí o projednání možného budoucího převzetí této opěrné zdi a
pozemku mezi zdí a silnicí. Tento postup byl navržen především proto, že mezi silnicí
a zdí byl a předpokládá se, že i bude, chodník. Není možné, aby obec měla pozemek
mezi silnicí a zdí a tyto byly v majetku ÚK.

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.
Hlasování:

8

pro 0

proti

0

zdržel se

Koupě pozemků v Jimlíně
Vlastníci parcely č. kat. 349/25, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o
výměře 4 m2 k.ú. Jimlín, která byla vyčleněna z pozemku parc. č. 349/23 geometrickým
plánem č. 309-259/2015 a parcely č. kat. 966, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha o výměře 94 m2 k.ú. Jimlín, která byla vyčleněna ze stavební parcely č 345
geometrickým plánem č. 309-259/2015 souhlasili s prodejem pozemků Obci Jimlín. Na nově
vzniklý pozemek č. kat. 996 zasahuje část sklepa na uhlí, který je nutným příslušenstvím
k rodinnému domu. Vlastník, který prodává pozemek obci, požaduje zřízení věcného
břemene pro existenci této stavby.
Součástí kupní smlouvy bude i následující ustanovení :
Obec Jimlín jako kupující a zároveň povinný z věcného břemene zřizuje 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 v
geometrickém plánu 312-259/2015.
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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.
Hlasování:

8

pro

0

proti 0

zdržel se

• Nabídka nových cen energií
Paní starostka informovala zastupitele, že obec kontaktoval obchodní zástupce dodavatele
energií EON a nabídli možnost změny plateb za silovou energii a zejména spojených
služeb. Protože obec ve stejné době řešila přepis odběrného místa v prodejně po ukončení
nájmu paní Fryčové, nabídl obchodní zástupce ČEZ a.s. že také zpracuje nabídku. Tato
nabídka by znamenala úsporu přes 30 tis. Kč za rok, při stejné spotřebě jako v roce 2015.
Také současný dodavatel silové energie Right power energy s.r.o. dal nabídku. Tato je
srovnatelná s nabídkou ČEZ a.s., úspora by byla asi o 2 tisíce nižší. Zastupitelé o nabídkách
diskutovali a rozhodli přijmout nabídku ČEZ a.s. , Přechod k tomuto dodavateli silové energie
přináší i možnost v příštím období požádat o dotace například na výsadbu stromů nebo
budování dětského hřiště. Porovnání nabídek – viz. příloha č. 3 (tabulky)
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.
Hlasování:
8 pro 0 proti 0
zdržel se
14. Diskuse
Kniha – výročí 750 let od první písemné zmínky
Paní starostka uvedla, že by bylo vhodné začít připravovat oslavy 750 let od první písemné
zmínky o Obci Jimlín, které připadá na rok 2017. Diskutováno bylo o tom, zda budeme
vydávat knihu, jako byla v roce 2014 kniha o Zeměchách. Zastupitelé se shodli, že ano.
Hovořeno bylo o tom, koho požádat, aby knihu napsal. Paní starostka informovala o tom, že
o přípravě oslav předběžně hovořila s ředitelem zámku Nový Hrad, protože v roce 2017
budou i na zámku mít výročí – 250 let Schvarzemberků. Asi by bylo vhodné oslavy výročí
obce směřovat právě na zámek, lepší prostory v Jimlíně nejsou a spolupráce se správou
zámku je dobrá. Pokud se jedná o knihu, tak by pracovníci zámku část týkající se Nového
Hradu rádi napsali. Bylo dohodnuto, že paní starostka bude kontaktovat Mgr. Miroslava
Černého, aby zjistila, zda by byl ochoten knihu připravit.
Plán akcí – zatím známé termíny
21. 2. Dětský karneval
27. 2 Masopust
7. 5.
okrskové závody Hasičů
14. a 15. 5 Pouť
11. 6. dětský den
27. 8. – konec prázdnin
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Protože jimlínští hasiči naplánovali na termín 11. června dopoledne závody o pohár
starostky, ačkoli o termínu dětského dne věděli, požádala paní starostka jimlínské hasiče
pana Červíčka a Ingriše, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva, aby se pokusili najít jiný
termín. Není vhodné dělat v obci tyto dvě akce ve stejný den.

15. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19.05 hodin

Ověřovatelé :

______________________
Jana Baborová

_________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3

__________________
Václav Červíček

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta

rozpočtová změna č. 11/2015
Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb
pro Místní knihovnu Jimlín
Porovnání nabídek na dodávku silové elektřiny (tabulky)

9

