USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 2. 6. 2016
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Rozpočtové změny
Dodatek ke Smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou PATOK a.s.
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Použití prostředků z rezervního fondu
Odbahnění a opravy rybníků
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitostí
Pachtovní smlouva
Zveřejnění záměru pachtu
Zrušení usnesení
Žádosti o příspěvek
Oprava chodníků v Zeměchách
Oprava výklenkové kaple Jimlín a Posezení s vyhlídkou u výklenkové kaple
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Další vysílací bod pro Luminet
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Usnesení č. 39/2016
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 29.3.2016
Usnesení č. 40/2016
Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2015
Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Obce Jimlín za rok 2015.
Usnesení č. 41/2016
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2015
Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny, příspěvková
organizace za rok 2015.
Usnesení č. 42 /2016
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1, schvaluje rozpočtovou změnu č. 2
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Usnesení č. 43/2016
Dodatek ke Smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou PATOK a.s.
Zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou PATOK a.s.
Usnesení č. 44 /2016
Zapojení obce Opočno do systému komunitního kompostování
Zastupitelstvo obce
schvaluje výpočet výše příspěvku na uhrazení nákladů na přípravu a realizaci projektu a
nákladů za zpracování průběžné monitorovací zprávy
schvaluje přijetí finančního daru od obce Opočno ve výši 21 000 Kč
Usnesení č. 45 /2016
Kanalizace Jimlín Zeměchy, IV. etapa
Zastupitelstvo obce
schvaluje rámcovou příkazní smlouvu na poskytování služeb, projekt Kanalizace Jimlín
Zeměchy, IV. etapa s firmou DERHAMS s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4
Usnesení č. 46/2016
Kanalizace Jimlín Zeměchy, IV. etapa
Zastupitelstvo obce
rozhodlo podat návrh na zrušení smlouvy č. 13/SML2404 o poskytnutí investiční dotace na
podporu realizace stavby Kanalizace Jimlín Zeměchy, IV. etapa. Důvodem zrušení smlouvy je
že se nepodařilo získat dotace v takové výši, aby byla obec schopna celou investici
dofinancovat z prostředků obce.
Usnesení č. 47/2016
Použití prostředků z rezervního fondu
Zastupitelstvo obce
schvaluje použití finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Zeměchy na pořízení
domácího vidotelefonu s elektrickým zámkem na vstupu do areálu mateřské školy a u
hlavního vstupu do budovy školy
Usnesení č. 48 /2016
Odbahnění a opravy rybníků
Zastupitelstvo obce
schvaluje objednání rozborů složení sedimentu na rybnících v Jimlíně a Zeměchách u
Zemědělské oblastní laboratoře Malý a spol., Masarykova 300, Postoloprty
Usnesení č. 49 /2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitostí
Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitostí
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Usnesení č. 50/2016
Pachtovní smlouva
Zastupitelstvo obce
schvaluje pachtovní smlouvu na pozemek parc. č. 1345, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Zeměchy u Loun o výměře 420 m2 EVERAGRO s.r.o. Lipno 153, 43801 Žatec, IČ
25030353
Usnesení č. 51/2016
Zveřejnění záměru pachtu
Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr propachtovat část parcely č. 365/6 v k.ú. Jimlín označenou
plánem č. 123-83/93 ze dne 9.7.1993 jako 365/20 o výměře 637 m2

geometrickým

Usnesení č.52/2016
Zrušení usnesení
Zastupitelstvo obce
ruší usnesení č. 30/2016 ze dne 29.3.2016
Usnesení č. 53/2016
Žádosti o příspěvek
Zastupitelstvo obce
neschvaluje příspěvek na BabyBox
schvaluje poskytnutí daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 500 Kč,
neschvaluje příspěvek Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Louny
neschvaluje poskytnutí daru Centru služeb pro zdravotně postižené Louny,
neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Dobroděj z.s., Zahradní 2471, Louny
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 pro TJ Sokol Zeměchy na zajištění dopravy
pro pobyt v přírodě v Machově Mlýně ve dnech 24. – 26.6. 2016

Usnesení č. 54 /2016
Oprava chodníků v Zeměchách
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o schválení dotace na Opravu chodníků v Zeměchách ve výši 350
tis. Kč
schvaluje dopracování realizační dokumentace dle nabídky MESSOR s.r.o. Kadaň
schvaluje spolufinancování akce z rozpočtu Obce Jimlín
pověřuje starostku obce zpracováním zadávací dokumentace, hodnotící kritérium bude cena
stanoví při výběru zhotovitele poptávku zaslat minimálně 3 firmám, zveřejnit na webových
stránkách obce a úřední tabuli
hodnocení nabídek provede komise ve složení: členové V. Červíček, V. Brabec, P. Karas,
náhradníci : M. Trubač, St. Tomáš, J. Ingriš
Usnesení č. 55/2016
Oprava výklenkové kaple Jimlín a Posezení s vyhlídkou u výklenkové kaple v Jimlíně
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o schválení dotace na projekty Oprava výklenkové kaple Jimlín a
Posezení s vyhlídkou u výklenkové kaple v Jimlíně
schvaluje spolufinancování obou akcí z rozpočtu Obce Jimlín
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pověřuje starostku obce zpracováním zadávací dokumentace, hodnotící kritérium bude cena
stanoví při výběru zhotovitele poptávku zaslat minimálně 3 firmám, zveřejnit na webových
stránkách obce a úřední tabuli
hodnocení nabídek provede komise ve složení: členové: M. Trubač, St. Tomáš, J. Ingriš
náhradníci V. Červíček, V. Brabec, P. Karas
Usnesení č. 56/2016
Další vysílací bod pro Luminet
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o instalaci dalšího vysílacího bodu na budově bývalé ubytovny
v Jimlíně.
Usnesení č. 57/2016
Kontejnery na plast
Zastupitelstvo obce
schvaluje zvýšení kapacity sběrných míst na tříděný odpad o 2 nádoby na sběr plastů a jejich
zapůjčení od firmy Patok do doby, než obec získá kontejnery do zápůjčky od firmy EKO KOM

Usnesení č. 58 /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

Ověřovatelé :

______________________
Miroslav Trubač

_________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

__________________
Pavel Karas

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta
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