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Opravy v MŠ a ZŠ Zeměchy, výběr zhotovitele
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Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2016
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Středotlaký plynovod
Pachtovní smlouva
Využití prostor u prodejny v Zeměchách
Pachtovní smlouva

Usnesení č. 29/2017
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 9.3.2017
Usnesení č. 30/2017
Zpráva o kontrole kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 22.3.2017
Usnesení č. 31/2017
Rekonstrukce bývalé ubytovny
Zastupitelstvo obce
schvaluje
zahájení projektové přípravy na rekonstrukci části objektu ubytovny, vzhledem k časové tísni
zadá zpracování žádosti a dokumentace u firmy Bohemia projekt plus, s.r.o., Keplerova
710/28, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ05360781
Usnesení č. 32/2017
Dětské hřiště v Jimlíně, výběrové řízení
Zastupitelstvo obce
schvaluje
a) příkazní smlouvu s Ing. Radkem Vraným , Pražská 171, 411 55 Terezín IČ: 656 21 107,
na organizaci výběrového řízení na stavební práce ve veřejné zakázce malého rozsahu
Dětské hřiště U Letadla v Jimlíně zadávané dle §31 mimo zákon č. 34/2016 Sb., dle
podmínek programu podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017, dotační titul č. 2
– Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
b) seznam firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky :
Bonita Bonita Group Service s.r.o.Koráb 131666 01 Tišnov,
MONOTREND s.r.o., Jamné 34, 666 01 Tišnov,
HAGS Praha, s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, Staré Město,
SAPEKOR s.r.o. Lipová 1128, 737 01 Český Těšín
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Usnesení č. 33/2017
Opravy komunikací
Zastupitelstvo obce
schvaluje
přepracování projektové dokumentace na místní komunikaci – úsek B s rozšířením o
odbočky k č.p. 23 a 38 v Zeměchách a vyřešením výjezdu z místní komunikace na silnici
II/225 u sokolovny. Přepracování dokumentace bude zadáno projektantovi, který zpracoval
původní projektovou dokumentaci Karel Hengst, RELIEF PROJECTS s.r.o., Obrnice 228.
Usnesení č. 34/2017
Opravy v MŠ a ZŠ Zeměchy, výběr zhotovitele
Zastupitelstvo obce
rozhodlo
výběrové řízení na zakázku Opravy v MŠ a ZŠ Zeměchy zrušit z důvodu příliš vysoké ceny
došlých nabídek a neuzavřít s žádným uchazečem smlouvu o dílo.
Usnesení č. 35/2017
Oprava kapličky v Jimlíně
Zastupitelstvo obce
schvaluje
a) příkazní smlouvu s Radkem Vraným , Pražská 171, 411 55 Terezín, IČ: 656 21 107, na
organizaci výběrového řízení na stavební práce ve veřejné zakázce malého rozsahu
zadávané dle §31 mimo zákon č. 134/2016 Sb., dle podmínek programu Program MZE
129 662 Údržba a obnova stávající kulturních prvků venkovské krajiny
b) seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky
Jiří Imríšek, Cítolibská 2551, 440 01 Louny
PP-Stavby s.r.o. Jimlín, 440 01 Louny
TOVA Stavby Křivoklátská 475, 270 61 Lány
AZISTAV s.r.o. Šafaříkova 855, 438 01 Žatec
Usnesení č. 36/2017
Příprava oslav 750 let Obce Jimlín
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o přípravě oslav 750 let Obce Jimlín,
a informaci o podání žádosti o dotaci z Programu Ústeckého kraje
Usnesení č. 37/2017
Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Obce Jimlín za rok 2016.
Usnesení č. 38/2017
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny,
příspěvková organizace za rok 2016.
Usnesení č. 39/2017
Středotlaký plynovod
Zastupitelstvo obce
schvaluje položení potrubí středotlakého plynovodu a přípojek v úseku silnice od kapličky
k sousoší sv. Anny Samotřetí a chrániček pod komunikaci v úseku od sousoší na konec obce
směrem na Opočno.
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Usnesení č. 40/2017
Pachtovní smlouva
Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru propachtování parc. č. 126/8, orná půda, výměra 440 m2, a
parcely č. 126/5 trvalý travní porost, o výměře 232 m2, v k.ú. Jimlín, pachtovní smlouvu lze
zavřít od 1.11.2017
Usnesení č. 41/2017
Využití prostor u prodejny v Zeměchách
Zastupitelstvo obce
souhlasí s uvolněním prostor u prodejny v Zeměchách pro potřeby setkávání rodičů s dětmi
a uvolní pro pořízení vybavení částku 20 000 Kč.
Usnesení č. 42/2017
Pachtovní smlouva
Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o propachtování pozemku parc. č. 330/10 jiná plocha, ostatní plocha,
celková výměra 7241 m2 v k.ú. Jimlín Ing. Oldřichu Černému, Lipno 38, 438 01 Žatec, IČ
42102251

Ověřovatelé :

______________________
Stanislav Tomáš

______________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka
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__________________
Miroslav Trubač

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta

