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Nové webové stránky obce

Usnesení č. 23/2018
Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 2. a 23.2.2018
Usnesení č. 24/2018
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 21.2.2018
Usnesení č. 25/2018
Rozpočtové změny 3,4,/2018
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2018
schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2018
Usnesení č. 26/2018
Svoz a likvidace odpadů v roce 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje
smlouvu na odstranění odpadu a smlouvu o poskytování služeb v oblasti odpadového
hospodaření se Skládkou Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany IČ 47781131
Usnesení č. 27/2018
Opravy místních komunikací
Zastupitelstvo obce
schvaluje
rozsah asfaltových povrchů zařazených do projektu oprav v Zeměchách
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Usnesení č. 28/2018
Varovné informační systémy, bezdrátový rozhlas
Zastupitelstvo obce
souhlasí
se zahájením příprav projektu Varovné informační systémy, bezdrátový rozhlas Jimlín,
Zeměchy s cílem prověřit, zda je možné využít dotační program OPŽP - prioritní osa 1,
specifické cíle 1.3 a 1.4
Výsledek posouzení bude předložen zastupitelům k dalšímu rozhodnutí o postupu přípravy
projektu
Usnesení č. 29/2018
ZŠ a MŠ Zeměchy p.o.
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
informaci o úpravě cen stravného ze školní kuchyně pro žáky i ostatní strávníky
informaci o pozastavení projektu úpravy školní zahrady
informaci o vydaném souhlasu s realizací projektu Otevřené oči
Usnesení č. 30 /2018
Pachtovné/nájemné za pozemky
zastupitelstvo obce
schvaluje
minimální výši pachtovného/nájemného na částku 300 Kč za rok. Tato částka se použije
v případě, že cena pachtovného/nájemného vypočtená z výměry pozemku a jednotkové sazby
pachtovného/nájemného bude nižší, než 300 Kč za rok.
Usnesení č. 31/2018
Záměr propachtovat pozemky
schvaluje
zveřejnění záměru propachtovat pozemkovou parcelu č. 886/8, ostatní plocha o celkové výměře
25 m2 k.ú. Jimlín a část poz. parc. č. 886/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 69 m2
z celkové výměry pozemku 1220 m2, k.ú. Jimlín. Předmět pachtu je vymezen stávajícím
oplocením u č.p. 6 v k.ú.Jimlín.
Usnesení č. 32/2018
Finanční dar Sdružení hasičů Louny
Zastupitelstvo obce
schvaluje
finanční dar pro Sdružení hasičů Louny ve výši 1000,- Kč
Usnesení č. 33/2018
Finanční dar na provoz lékařské pohotovostní služby v Lounech
Zastupitelstvo obce
schvaluje
finanční dar Městu Loun na provoz lékařské pohotovostní služby ve výši 10 000 Kč
Usnesení č. 34/2018
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o neposkytnutí dotace na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
před zámkem Nový Hrad v Jimlíně z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2018
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Usnesení č. 35/2018
Opravy rybníků, pasporty
zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o přípravě projektů na opravy a odbahnění rybníků v Zeměchách na
návsi a Jimlíně, koupaliště
Usnesení č. 36/2018
Studie na využití bývalé ubytovny v Jimlíně
zastupitelstvo obce
schvaluje ukončení spolupráce s projektantem panem Jakubem Justrou
pověřuje starostku poptáním projektanta na zpracování pasportu pro změnu využití a studie na
využití bývalé ubytovny
Usnesení č. 37/2018
Zveřejnění záměru prodeje
zastupitelstvo obce
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parc. č. 58/1 ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 52 m2 v k.ú.
Zeměchy u Loun
Usnesení č. 38/2018
Pachtovní smlouva
Zastupitelstvo obce
schvaluje propachtování části pozemku parc. č. 887/1 ostatní plocha, o výměře 29 m2 v k.ú.
Jimlín vymezené zákresem ve snímku katastrální mapy ( pozemek je v místě vymezen
stávajícím oplocením), pachtovní smlouva bude uzavřena s Miroslavem a Renatou Forstovými,
bytem Jimlín 17,
Usnesení č. 39/2018
Blatníky na traktor
Zastupitelstvo obce
schvaluje
pořízení blatníků dle předložené nabídky dodavatel Radek Ortcikr - MONTITECH
Wintrova 649, Rakovník 26901, IČO: 70123748,
Usnesení č. 40/2018
Nové webové stránky obce
Zastupitelstvo obce
schvaluje
smlouvu o dílo se společností ANTEE s.r.o. se sídlem Havlíčkova 1680/13, Praha 1, 110 00, IČ
25936557

Ověřovatelé :

_________________
Václav Červíček

______________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

__________________
Miroslav Trubač

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta
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