USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 29. 3. 2016
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Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Zpráva auditora o hospodaření obce Jimlín v roce 2015
Závěrečný účet obce za rok 2015
Inventarizace za rok 2015
Zadání územního plánu Jimlín
Převedení prostředků do rezervního fondu ZŠ a MŠ Zeměchy
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2016/2017
Dodatek smlouvy na zajištění inženýrské činnosti
Fakturace za provedení zadávacího řízení a výběr zhotovitele
Dodatek č. 1 SOD na stavbu Kanalizace Jimlín Zeměchy IV etapa, se zhotovitelem
Oprava božích muk v Zeměchách
Zakládání, regenerace a správa zeleně v obci Jimlín
Místní koeficient daně z nemovitostí
Zveřejnění záměru pachtu
Žádosti o příspěvek
Dodatek veřejnoprávní smlouvy
Přístavba a změna užívání č.p. 10 Zeměchy
Studie proveditelnosti - chodníky
Oprava zdi u parčíku v Zeměchách (parc. č.64/1)
Solární svítidla
Kniha k výročí 750 let od první písemné zmínky o Jimlíně
Opravy rybníků
Smlouva o výpůjčce

Usnesení č. 15 /2016
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 26.1.2016
Usnesení č. 16/2016
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zápis o provedené kontrole finančního výboru ze dne 7. 3. 2016 a
kontrolního výboru ze dne 2. 3. 2016.
Usnesení č. 17/2016
Zpráva auditora o hospodaření obce Jimlín v roce 2015
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření Obce Jimlín za rok 2015
Usnesení č. 18/2016
Závěrečný účet obce za rok 2015
Zastupitelstvo obce
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015
Usnesení č. 19/2016
Inventarizace za rok 2015
Zastupitelstvo obce
schvaluje výsledek inventarizace majetku obce za rok 2015
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Usnesení č. 20/2016
Zadání územního plánu Jimlín
Zastupitelstvo obce
I. projednalo vyhodnocení stanovisek, vyjádření, podnětů a připomínek k návrhu zadání
územního plánu podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb.,
II. projednalo návrh zadání Územního plánu Jimlín,
III. schvaluje zadání Územního plánu Jimlín.
Usnesení č. 21/2016
Převedení prostředků do rezervního fondu ZŠ a MŠ Zeměchy
Zastupitelstvo obce
neschvaluje převedení prostředků ve výši 44103,60 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ
Zeměchy
ukládá starostce obce, aby toto rozhodnutí oznámila ředitelce školy a vydala pokyn k vrácení
uvedené částky na účet obce
Paní starostka seznámila zastupitele s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro rok 2016/2017 v Mateřské škole Zeměchy.
Usnesení č. 22/2016
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2016/2017
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2016/2017 v Mateřské škole
Zeměchy
Usnesení č. 23/2016
Dodatek smlouvy na zajištění inženýrské činnosti
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č. 2 smlouvy na zajištění inženýrské činnosti na akci Kanalizace Jimlín
Zeměchy IV etapa s firmou Atiking s.r.o. Křeslická 2a/1532, Praha 10 ze dne 28.2.2014.
Usnesení č. 24/2016
Fakturace za provedení zadávacího řízení a výběr zhotovitele
Zastupitelstvo obce
souhlasí, aby byla smlouva o dílo č, zhotovitele 44/07/2015, ev. č. objednatele 1/3/2015 na
zajištění kompletního otevřeného výběrového řízení na zhotovitele projektu
Kanalizace
Jimlín Zeměchy IV etapa zhotoviteli Ing. Rostislavu Marešovi uhrazena v plné výši.
Usnesení č. 25/2016
Dodatek č. 1 SOD na stavbu Kanalizace Jimlín Zeměchy IV etapa, se zhotovitelem
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu Kanalizace Jimlín Zeměchy IV etapa, se
zhotovitelem Společnost EKOSTAVBY – Horák - Jimlín
Usnesení č. 26/2016
Oprava božích muk v Zeměchách
Zastupitelstvo obce
souhlasí se zadáním opravy božích muk v Zeměchách panu Štěpánovi Bílkovi, Březenec 232
za cenu 34 500 Kč.
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Usnesení č. 27/2016
Zakládání, regenerace a správa zeleně v obci Jimlín
Zastupitelstvo obce
ruší usnesení č. 112/2015 ze dne 17.12.2015
schvaluje příkazní smlouvu na zajištění přípravy, realizace až po závěrečné vyhodnocení
projektu „Zakládání, regenerace a správa zeleně v obci Jimlín“
Usnesení č. 28 /2016
Místní koeficient daně z nemovitostí
Zastupitelstvo obce
ukládá starostce obce připravit pro příští zasedání zastupitelstva obce Jimlín návrh obecně
závazné vyhlášky o úpravu místního koeficientu daně z nemovitostí na rok 2017
Usnesení č. 29/2016
Zveřejnění záměru pachtu
Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr propachtovat pozemek parc. č. 1345, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Zeměchy u Loun o výměře 420 m2.
Usnesení č. 30/2016
Žádosti o příspěvek
Zastupitelstvo obce
neschvaluje příspěvek na BabyBox ve výši, žádost musí být doplněna v souladu požadavky
zák. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
schvaluje příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 500 Kč, žádost musí
být doplněna v souladu požadavky zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
neschvaluje příspěvek Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Louny
Usnesení č. 31/2016
Dodatek veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti ve
věci projednávání přestupků
Usnesení č. 32/2016
Přístavba a změna užívání č.p. 10 Zeměchy
Zastupitelstvo obce
souhlasí předběžně s přístavbou, stavebními úpravami a změnou užívání části stavby č.p. 10
k.ú. Zeměchy u Loun na prodejnu. Doporučuje prodejnu zaměřit na sortiment, který rozšíří
nabídku sortimentu prodeje, nikoli potraviny. Konečné stanovisko bude vydáno po
předložení projektové dokumentace, která bude mimo jiné podrobně řešit přístup a dotčení
obecního pozemku.
ukládá starostce jednat s majitelem o možném odkoupení pozemku pod chodníkem
Usnesení č. 33/2016
Studie proveditelnosti - chodníky
Zastupitelstvo obce
souhlasí se zadáním zpracování Studie proveditelnosti na rekonstrukci a výstavbu chodníků
podél silnic II. a III. třídy ve vybraných úsecích projektantce Ing. Janě Břicháčové,
autorizovaná kancelář pro dopravní stavby, Váňova 3180, 272 04 Kladno
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
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Usnesení č. 34/2016
Oprava zdi u parčíku v Zeměchách (parc. č.64/1)
Zastupitelstvo obce
souhlasí se zadáním prací na opravě zdi u parčíku v Zeměchách (parc. č.64/1) dle předložené
nabídky
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo
Usnesení č. 35/2016
Solární svítidla
Zastupitelstvo obce
souhlasí
s pořízením dvou svítidel se solárním panelem v rámci pilotního projektu
EUROBYT PLUS, Komušín 76, 341 01 Horažďovice, která budou instalována podél obecní
účelové komunikace v Zeměchách (u pily).
Usnesení č. 36/2016
Kniha k výročí 750 let od první písemné zmínky o Jimlíně
Zastupitelstvo obce
schvaluje vydání knihy k výročí 750 let od první písemné zmínky o Jimlíně
pověřuje starostku obce jednáním se zpracovatelem PhDr. Janem Marešem, Ph.D. a dalšími
spoluautory.
Usnesení č. 37/2016
Opravy rybníků
Zastupitelstvo obce
schvaluje přípravu záměru čištění a stavebních úprav rybníka v Zeměchách a rybníka
v Jimlíně na parc. č. 342/1
pověřuje starostku obce zajištěním nabídek na zpracování studie
Usnesení č. 38/2016
Smlouva o výpůjčce
Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o výpůjčce se Zámkem Nový Hrad, příspěvková organizace, IČO
72557257 kterou přenechává k bezplatnému dočasnému užívání kovovou konstrukci na parc.
č. kat. 342/2 a 880/3 v k.ú. Jimlín pro umístění reklamní a informační tabule

Ověřovatelé :

______________________
Stanislav Tomáš

_________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

__________________
Jan Ingriš

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta
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