Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo
20.12 2016 v Jimlíně
Přítomno: 9 členů ZO, dle prezenční listiny
Program:
Program :
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Rozpočet obce na rok 2017
3. Inventarizace majetku
4. Rozpočtové změny
5. Zpráva kontrolního výboru
6. Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa - informace o postupu realizace
7. Žádost ZŠ a MŠ Zeměchy o povolení čerpání finančních prostředků
- na platy za kroužky na měsíce leden – červen 2017
- na platy pracovnic ve školní jídelně v souvislosti s doplňkovou činností v roce 2017
- z rezervního fondu a předfinancování projektu
8. Žádosti občanů
- stížnost občanů na záměr odstranit závoru před mostem přes železnici v Jimlíně
9. Organizační záležitosti
10. Diskuse
11. Závěr

Zahájení:
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 17.35 hodin, přivítala přítomné na veřejném
zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 9 členů ZO, takže je zasedání usnášení schopné.
Schválení programu: starostka předložila návrh programu, který byl zveřejněn veřejnou vyhláškou
Hlasování:
9
pro
Program byl schválen
Volba ověřovatelů
Ověřovatelé zápisu:
Hlasování:

9

Zapisovatelka:

0

proti

0

Jana Baborová,
pro

0

proti

zdržel se

Miroslav Trubač
0

zdržel se

Zdenka Svobodová

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Paní starostka informovala zastupitele o plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 2.11. 2016. Všechny
úkoly, které vzešly z přijatých usnesení byly splněny.
Usnesení č. 102/2016
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 2.11. 2016
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se
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2. Rozpočet obce na rok 2017
Paní starostka předložila zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2017. Rozpočet byl řádně vyvěšen. Po
jednotlivých položkách probírala jejich navrhovanou výši. Projednány a diskutovány byly změny oproti
zveřejněnému návrhu. Po diskusi bylo hlasováno o schodkovém rozpočtu s příjmy 22 627 960 Kč a
výdaji ve výši 36 181 000 Kč. Rozdíl je způsoben plánovanou investicí do kanalizace a oprav komunikací
a bude kryt z přebytků z uplynulých let. Podrobný rozpočet je přílohou č. 1 zápisu.
Usnesení č. 103/2016
Rozpočet obce na rok 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce Jimlín na rok 2017
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

3. Inventarizace majetku
Paní starostka informovala o vydání příkazu k inventarizaci č. 1/2016 dle směrnice č. 1/2011. Zastupitelé
vzali na vědomí, podklady pro jednotlivé inventury předá paní Imríšková.
Usnesení č. 104/2016
Inventarizace majetku
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí příkaz č. 1/2016 k inventarizaci majetku
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

4. Rozpočtové změny
Zastupitelům byla předložena Rozpočtová změna č. 9 – příjmové položky, Rozpočtová změna č. 10 –
výdajové položky. viz . příloha zápisu č. 2
Usnesení č. 105/2016
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9
schvaluje rozpočtovou změnu č. 10
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

5. Zápis o kontrole kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu dne 9.11. 2016 Paní starostka přečetla zápis o provedené kontrole.
Usnesení č. 106/2016
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zápis o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 9.11. 2016
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

6. Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa
Stavba kanalizace bude v nejbližších dnech zahájena, staveniště bylo zhotoviteli předáno. Oproti
plánovaným 2,8 mil se podařilo do konce roku (což bylo kvůli dotacím do konce listopadu) prostavět
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pouze 1,7 mil. Tato změna byla projednána s poskytovatelem dotace a obec podala žádost o přesun
nevyčerpaných prostředků dotace z roku 2016 do roku 2017.
Na základě dodatků smluv se Severočeskou vodárenskou a.s., byly již finanční prostředky na stavbu ve
výši 2.253.000 Kč připsány na účet obce.
Usnesení č. 107/2016
Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o postupu realizace stavby a jejím financování
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

7. Žádosti Základní školy a Mateřské školy Zeměchy
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 2017. Je to
2320 Kč měsíčně – 27840 Kč za rok + odvody 10023 Kč za rok. Celkem se jedná o částku 37863 Kč.
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.
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

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 (2 skupiny), sportovní kroužek a kroužek basketbalu,
zahájení v říjnu 2016.
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.
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.
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

Paní starostka přednesla zastupitelům žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Zeměchy o
povolení 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. K 22. 12. 2016 bude čerpána částka
41 800 Kč (ZŠ - 26 098 Kč, MŠ - 15 702 Kč).
Důvod - projekt MŠMT schválen od 1. 9. 2016, rozhodnutí doručeno 16. 12. 2016, finanční částka by
měla být zaslána, dle sdělení koordinátorky MŠMT, do měsíce od přijetí rozhodnutí.
Není tudíž jisté, že do konce roku finanční prostředky na projekt obdržíme. Finanční částka v případě
čerpání z rezervního fondu bude ihned po obdržení financí z MŠMT vrácena (refundována).
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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
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

9 ) Žádosti občanů
Paní starostka informovala přítomné, že na obecní úřad byla doručena stížnost občanů na záměr
odstranit závoru před mostem přes železnici v Jimlíně. Zastupitelé se měli možnost s jejím obsahem
podrobně seznámit. Informovala přítomné rámcově o jejím obsahu.
p. Hájek zaslal na obecní úřad email, kterým na stížnost reaguje a omluvil se, že je mimo republiku a
nemůže se jednání zúčastnit. Paní starostka informovala přítomné o obsahu emailu.
Na minulém zasedání bylo dohodnuto závoru odstranit a na vjezd na most osadit uzamykatelnou svislou
zábranu, která zamezí nekontrolovanému provozu vozidel. Tento požadavek se jevil jako dobrý nápad.
Vzhledem k tomu, že tento záměr vyvolal odpor některých obyvatel Jimlína, zejména majitelů pozemků
za mostem, zabývali se zastupitelé na dnešním zasedání zastupitelstva stížností na možné odstranění
závory.
Při projednávání tohoto bodu se rozvinula velice vzrušená debata mezi zastupiteli a zastánci zachování
stávající závory bez změn, kterými byli Jaroslav Líšťanský, pan Jiří Líšťanský, Helena Janásová a Marie
Líšťanská. Hovořil především pan Jar. Líšťanský, nesouhlasil ani s návrhem paní starostky posunout
stávající sloupek závory o kousek dál od zděného zábradlí mostu, aby projely kočárky. Vadilo, že by
mohly projet i ruční káry s odpady. Zastánci závory nesouhlasili ani s argumentem, že od doby kdy byla
za mostem skládka, uplynula řada let, skládka už není vůbec zřetelná a není důvod, aby někdo vozil
odpad za most. Každý má popelnici, v obci jsou kontejnery na separovaný odpad a v ulici k mostu je i
kontejner na odpad ze zahrádek. Zastánci závory argumentovali tím, že pokud mají maminky zájem
projít přes závoru, mohou si požádat o zapůjčení klíče od závory. Klíče budou potřebovat jen do doby,
kdy děti vyrostou, potom není problém, aby prošly. Pan Jar.Líšťanský nesouhlasil s tím, že zájem
jednoho (pana Hájka, který navrhl odstranit závoru) je upřednostněn před zájmem většího počtu (viz.
podepsaná stížnost 16ti osobami). Neprošel ani návrh vyzkoušet odstranění závory „na zkoušku“.
Zastánci závory argumentovali tím, že když se jednou odstraní, už ji nikdo zpět nevrátí. Pan Jar. Líšťanský
také uvedl, že pokud by měla být odstraněna závora přes trať v Jimlíně, bude požadovat, aby byla
odstraněna závora u rybníka v Jimlíně a na cestě na skládku v Zeměchách. Kolem nich se také nedá
projet s kočárkem a na kolech.
Pan Červíček oponoval, že kolem závory u rybníka projede nejen kočárek, ale běžně tam jezdí i traktůrek
na sekání trávy. Kolem závory v Zeměchách také není problém projet a to nejen na kole, ale dá se objet i
s ručním vozíkem.
Aby bylo možné diskusi ukončit, požádala paní starostka zastupitele, aby se vyjádřili k tomu, zda závoru
zachovat či odstranit a nahradil odemykatelným sloupkem. Závěr byl, že závora se upravovat nebude.
Žádost o propachtování pozemku
Pan Ing. Oldřich Černý, podal žádost o propachtování pozemku parc. č. 330/10 v k.ú. Jimlín.
Paní starostka informovala zastupitele, že se jedná o pozemek, který pan Ing. Černý má zoraný spolu se
sousedním polem, je to pruh podél Hasiny a je v majetku obce.
Pan Trubač upozornil, že se nejedná o pozemek zemědělsky obhospodařovaný, ale pruh kolem Hasiny,
který by neměl být orán a ponechán pro potřeby správce toku.
O záměru nebylo hlasováno a paní starostka do příštího zasedání zjistí stanovisko správce toku
k možnému využití pozemku.

4

10) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
10a) Dětské hřiště U Letadla v Jimlíně
Je zpracován projekt a rozpočet, celkové předpokládané náklady vychází na 580 800 Kč. Zastupitelé se
s projektem měli možnost seznámit a projednali navýšení finančního rámce projektu.
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
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

10b) Místní komunikace v Zeměchách, úsek B
před dokončením je projektová dokumentace a rozpočet, ale rozpočet vyšplhal na 4 440 tis. Kč s DPH
lze předpokládat, že konečná cena bude nižší, protože položky jsou oceněny dle URS cen, které
neodpovídají reálným cenám.
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
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

10c) „Zeměchy - oprava komunikace u MŠ a ZŠ“
předkládán dodatek č. 1 SOD s prodloužením termínu realizace do 31.3.2017
Původní termín do konce prosince 2016 – z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nebyl projekt
realizován. Protože tento projekt je financován pouze z rozpočtu obce, je lépe počkat ještě několik týdnů
na lepší počasí a mít větší jistotu o kvalitě provedené komunikace. Dodatek č. 1 – viz. příloha č. 3
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
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

10d) Dodatek č. 1 příkazní smlouvě s firmou Allowance
Obec má uzavřenu příkazní smlouvu s firmou Allowance s.r.o. Korunní 810/104, Praha Vinohrady PSČ
101 00 na investiční dozor na projekt Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV etapa. Zastupitelům je předkládán
návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě (interní č. příkazce P/7/2016), uzavřené dne 12. 10. 2016 který
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řeší fakturaci v případě, že z důvodu přerušení prací na stavbě nebude příkazník vykonávat práci
investičního dozoru projektu. Dodatek č. 1 příkazní smlouvě s firmou Allowance s.r.o. – příloha č. 4
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.
Hlasování:
9
pro
0 proti 0
zdržel se

Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Vláda ČR na svém zasedání dne 28. listopadu 2016 usnesením č. 1047 schválila nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (dále též
„novela“), a to s účinností od 1. 1. 2017. Novela se přímo dotýká zastupitelstev.
Novela zvyšuje odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev (o 4 %) a zvyšuje maximální
částky, které lze poskytnout neuvolněným členům zastupitelstev (taktéž až o 4 %).
Zastupitelé se shodli, že výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva upravovat nebudou.

Usnesení č. 115/2016
Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Hlasování:

9

pro

0

proti

0

zdržel se

Diskuse:
Pan Vladimír Brabec se dotazoval, zda jsou nějaké možnosti, aby si obec vzala v příštích letech nějaký
úvěr na financování dalších projektů, zejména na opravy komunikací v obci.
Paní starostka odpověděla, že zatím v tomto smyslu žádné informace nezjišťovala, protože zatím tato
potřeba nebyla aktuální. Pokud se obec rozhodne pro tuto cestu financování projektů, budou jistě
osloveny banky, aby byly získány informace o tom jaké jsou možnosti.

Pan J. Líšťanský upozornil na utrženou krytinu na střeše posezení u kapličky.
Paní starostka odpověděla, že o závadě ví a už ji reklamovala u zhotovitele

Paní starostka informovala o možnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, která by stanovila výjimky ze
zákonem určené doby nočního klidu. Po krátké diskusi se zastupitelé shodli, že zatím ponechají tuto
možnost otevřenou.

Dále paní starostka informovala přítomné, že od školního roku 2017/18 je zákonem stanovená povinná
školní docházka a může se stát, že v mateřské škole zřizované obcí Jimlín budou předškoláci z jiných obcí
pro naše menší děti nebude kapacita. Školský obvod je dán zákonem – obvod obce zřizovatele. Krajský
úřad může opatřením obecné povahy rozšířit školský a to s platností nejdéle na 24 měsíců. Proti tomuto
návrhu opatření obecné povahy může obec, která je majitelem školy, podat protest.
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Problém může nastat i v tom, že podle zákonné povinnosti zapíší rodiče své děti do mateřské školy, ale
ve skutečnosti ji navštěvovat nebudou. Tím budou blokována místa pro jiné zájemce.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

17. Závěr

Ověřovatelé :

Zasedání bylo ukončeno ve 18.50 hodin

______________________
Jana Baborová

_________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

__________________
Miroslav Trubač

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta

Příloha č. 1 Rozpočet pro rok 2017
Příloha č. 2 Rozpočtové změny č. 9/2016 a 10/2016
Příloha č. 3 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
Příloha č. 4 dodatek č. 1 příkazní smlouvě s firmou Allowance s.r.o.
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