USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo dne 8. 7. 2016
Usnesení č. 59/2016 - 69/2016
59 /2016
60 /2016
61 /2016
62 /2016
63 /2016
64 /2016
65 /2016
66 /2016
67 /2016
68 /2016
69 /2016

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Rozpočtové změny č. 3 a 4
Vyřazení nedokončených investic
Příkazní smlouva P/5/2016
Informace o připravované investici firmy Luminet s.r.o
Odborný posudek stavu stromu – lípa na pozemku p.č. 506 v k.ú. Zeměchy u
Loun
Pachtovní smlouva
Oprava výklenkové kaple Jimlín a Posezení s vyhlídkou u výklenkové kaple
v Jimlíně
Zakládání a regenerace a správa zeleně obce Jimlín
Zakládání a regenerace a správa zeleně obce Jimlín

Usnesení č. 59/2016
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 2.6.2016

Usnesení č. 60/2016
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zápis o provedené kontrole finančního výboru ze dne 8.6.2016 a
kontrolního výboru ze dne 29.6.2016

Usnesení č. 61/2016
Rozpočtové změny č. 3 a 4
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3
schvaluje rozpočtovou změnu č. 4

Usnesení č. 62 /2016
Vyřazení nedokončených investic
Zastupitelstvo obce
schvaluje vyřazení nedokončených investic, vedených na účtu 04200 v celkové výši 1. 226.
030,00 Kč z důvodu jejich nerealizace.a jejich odpis do nákladů na účet 547 – Manka a
škody“
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Usnesení č. 63/2016
Příkazní smlouva P/5/2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje příkazní smlouvu s firmou Eurokom plus s.r.o. , Politických vězňů 912/10, 110 00
Praha 1 – Nové Město, IČ 24698172 na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z Fondu
vodního hospodářství na stavbu Kanalizace Jimlín Zeměchy IV etapa, dotační management a
poradenství při administraci až do zpracování závěrečného vyhodnocení a vyúčtování.

Usnesení č. 64/2016
Informace o připravované investici firmy Luminet s.r.o
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí Informaci o připravované investici firmy Luminet, nemá zásadní námitky
k připravované investici, konkrétní podmínky pro stavbu budou sděleny po předložení
dokumentace.

Usnesení č. 65/2016
Odborný posudek stavu stromu – lípa na pozemku p.č. 506 v k.ú. Zeměchy u Loun
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí závěry odborného posudku
schvaluje odstranění stromu v co nejkratší době

Usnesení č. 66/2016
Pachtovní smlouva
Zastupitelstvo obce
schvaluje pachtovní smlouvu s Václavem Pýchou, bytem M.G. Dobnera 2558, 434 01 Most
na část pozemkové parcely č. 365/6 v k.ú. Jimlín. Předmět pachtu je vyznačen
v geometrickém plánu č. 123-83/93 ze dne 9.7.1993 jako díl označený 365/20 o celkové
výměře 637 m2

Usnesení č. 67/2016
Oprava výklenkové kaple Jimlín a Posezení s vyhlídkou u výklenkové kaple v Jimlíně
Zastupitelstvo obce
schvaluje SOD s vybraným zhotovitelem Stavum s.r.o. Louny na akci Oprava výklenkové
kaple Jimlín
schvaluje SOD s vybraným zhotovitelem Stavum s.r.o. Louny na akci Posezení s vyhlídkou u
výklenkové kaple v Jimlíně
Usnesení č. 68/2016
Zakládání a regenerace a správa zeleně obce Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje příkazní smlouvu
na zpracování zadávací dokumentace a organizaci
poptávkového řízení s Eurokom plus s.r.o. , Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČ 24698172
schvaluje zadávací dokumentaci pro poptávkové řízení
schvaluje seznam firem, kterým bude zaslána poptávka v rámci uzavřené výzvy
schvaluje složení komise pro hodnocení nabídek: členové V. Červíček, V. Brabec, P. Karas,
náhradníci : M. Trubač, St. Tomáš, J. Ingriš
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Usnesení č. 69/2016
Zakládání a regenerace a správa zeleně obce Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje kácení stromů na obecních pozemcích dle projektu Zakládání, regenerace a správa
zeleně obce Jimlín

Ověřovatelé :

______________________
Václav Červíček

________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka
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__________________
Miroslav Trubač

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta

