Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo
20.12 2016 v Jimlíně

Usnesení č. 102/2016 - 115/2016
102 /2016
103 /2016
104 /2016
105 /2016
106 /2016
107 /2016
108 /2016
109 /2016
110 /2016
111 /2016
112 /2016
113 /2016
114 /2016
115 /2016

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Rozpočet obce na rok 2017
Inventarizace majetku
Rozpočtové změny
Zpráva kontrolního výboru
Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa
Poskytnutí finančního příspěvku na hostinskou činnost Základní škole Zeměchy
Žádost ZŠ Zeměchy o čerpání finančních prostředků na platy za kroužky
Žádost ZŠ Zeměchy o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu
Dětské hřiště U letadla v Jimlíně
Revitalizace místních komunikací Zeměchy - úsek B
Zeměchy – oprava komunikace u MŠ a ZŠ
Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV etapa
Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Usnesení č. 102/2016
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 2.11. 2016

Usnesení č. 103/2016
Rozpočet obce na rok 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce Jimlín na rok 2017

Usnesení č. 104/2016
Inventarizace majetku
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí příkaz č. 1/2016 k inventarizaci majetku

Usnesení č. 105/2016
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9
schvaluje rozpočtovou změnu č. 10
Usnesení č. 106/2016
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zápis o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 9.11. 2016
Usnesení č. 107/2016
Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o postupu realizace stavby a jejím financování
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Usnesení č. 108/2016
Poskytnutí finančního příspěvku na hostinskou činnost Základní škole Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje aby část z prostředků určených na provoz školy v roce 2017 byla použita na úhradu platu
kuchařky v rozsahu 20% úvazku navýšeno o odvody.

Usnesení č. 109/2016
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 11200 Kč pro období leden až červen
2017.

Usnesení č.110/2016
Žádost ZŠ Zeměchy o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu
Zastupitelstvo obce
schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na úhradu finančních výdajů v rámci Výzvy
22 – projekt EU VVV – Otevřené oči ve výši maximálně 50 000 Kč.
ukládá ředitelce Základní školy a Mateřské školy Zeměchy ihned po obdržení financí z MŠMT prostředky
do rezervního fondu vrátit

Usnesení č. 111/2016
Dětské hřiště U letadla v Jimlíně
Zastupitelstvo obce
schvaluje zvýšení finančního rámce projektu Dětské hřiště U letadla v Jimlíně na 580 800 Kč v DPH
celkových rozpočtových nákladů na realizaci

Usnesení č. 112/2016
Revitalizace místních komunikací Zeměchy - úsek B
Zastupitelstvo obce
schvaluje zvýšení finančního rámce projektu Revitalizace místních komunikací Zeměchy - úsek B
na 4 440 tis. Kč s DPH celkových rozpočtových nákladů na realizaci

Usnesení č. 113/2016
Zeměchy - oprava komunikace u MŠ a ZŠ
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č. 1 ke SOD se zhotovitelem EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny, Václava Majera 573, PSČ
440 01 Zeměchy- oprava komunikace u MŠ a ZŠ

Usnesení č. 114/2016
Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV etapa
Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č. 1 příkazní smlouvě s firmou Allowance s.r.o. Korunní 810/104, Praha Vinohrady PSČ
101 00 na investiční dozor na projekt Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV etapa (interní č. příkazce
P/7/2016), uzavřené dne 12. 10. 2016.
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Usnesení č. 115/2016
Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Ověřovatelé :

______________________
Jana Baborová

_________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

__________________
Miroslav Trubač

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta
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