obec Jimlín
Zastupitelstvo obce Jimli'n

Jimlín, 29.1.2020

Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 29.1.2020 v knihovně v Zeměchách č.p. 50
Přítomno:9 zastupitelů dle prezenční listiny
Zasedání bylo zahájeno: v 18,00 hod.
Navržený program :
1.
a) Zahájení
b) Určení ověřovatelů zápisu
c) Schváleni' programu
d) Infomace o plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce.
2. Infomace o získání dotace ze Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2020 
Programu EFEKT a výběrovém řízení na VZMR „VO Jimlín EFEKT 2020"
3. Rozpočtové opatření č.1/2020
4. Volba člena finančního výboru
5. Diskuze
6. Závěr
1.
a) Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jimlín bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou obce.

b) Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín Bc. Janu
Baborovou, Dis. a Mgr. Jana Krtičku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 1 1. veřejného zasedání Zastupitelstva

obce Jimlín Bc. Janu Baborovou, Dis. a Mgr. Jana Krtičku.
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c) Schválení programu
Starosta obce navrhl doplnit program a zařadit do jednání jako bod č. 5:

„Rozhodnutí o studii „Komunikace No\ý Jimlín" zhotovené architektem Kouckým jako o zmařené
investici„.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Orinčáková: o co jde?
s'/czros`ÍcÍ.. je to studie, kterou nechalo vyhotovit bývalé zastupitelstvo a řeš í uspořádání místních
komunikací v Jimlínku s odbomým odhadem nákladů na realizaci za cenu 42 mil. Kč, což je pro obec
nepřijatelné a studie tudíž nevyužitelná.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje doplněný program jednáni' 11. Zasedání Zastupitelstva obce

Jimlín konaného dne 29.1.2020 v knihovně v Zeměchách.
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d) Informace o plnční přijatých usnesení zastupitelstva obce
Starosta infomoval zastupitele o plnění přijatých usneseni' zastupitelstva obce. Doposud jsou
převedeny pozemky od paní Bakosové na základě usnesení č. 70/10/2019, Turkové usnesení č.
96/10/2019, Martinovské usnesení č. 99/10/2019, Martáš kové usnesení č. 51/8/2019, Lapkové

usnesení

č.

110/10/2019,

pana

Šindeláře

usnesem'

č.

53/8/2019

a pana Krejcara usnesení

č.109/10/2019.

2. Informace o získání dotace ze Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2020 
Programu EFEKT a výběrovém řízení m VZMR „VO Jimlín EFEKT 2020``.
Starosta infomoval zastupitele o oznámení Ministerstva obchodu a průmyslu o získání dotace na
veřejné osvětlení v Jimlíně ve výš i 770 tis. Kč. Výběrové řízení proběhlo dnes od 9.00 za účasti
odbomého garanta veřejného osvětleni' Ing. Skály ze společnosti ELEKTROSUN, s.r.o., který posoudil
splnění technických požadavků na kvalitu řeš ení a zpracoval odbomé stanovisko.
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3. Rozpočtové oi)atření
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.1 /2020 Ípř!'/oÁcz Č. j zcípz.szj/, které je
vyvolané příjmem dotaci' na mi'stní komunikace a veřejné osvětlení a jejich zapojeni' do příjmové části
rozpočtu. A potřebou fmancování realizace investiční akce na veřejné osvětlení v Jimlíně „VO Jimlín
 EFEKT 2020".

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. A4z.bvcovcí.. takže výsledná cena je 2,4 mil. Kč?
s/cirosía.. výměna svítidel vč. optimalizace VO bude stát 1 389 tis. Kč a nové stožáry cca 500 tis. Kč.

p. Brc]bec.. realizace této akce je učitě pro obec výhodná z hlediska velmi nízké spotřeby energie
navrhovaného osvětlení a navzdory tomu vynikající svi'tivosti.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimli'n schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
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5. Volba člena finančnmo výboru
Předsedkyně finančního výboru navrhla za člerku finančni'ho výboru paní Zdenu Svobodovou, která
bude zároveň chodit gratulovat seniorům jubilantům s pani' Růžičkovou v části obce Jimli'n.

PaníBakosová,kterájetakéčlenkoufinančníhovýboru,bynadálechodilagratulovatvčástiZeměchy.
Odměna za tuto činnost bude řeš ena formou dohody o provedení práce za sazbu 100 Kč za jednu
návš těvu.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přl'tomným občanům sdělit své stanovisko.

p. BCJbsová: nebyla jsem o změně v návš těvách jubilantům infomována.
p. Brczbec.. alespoň bude zajiš těna zastupitelnost.

6. Rozhodnutí o studii „Komunikace Nový Jimlín" zhotovené architektem Kouckým jako
o zmařené investici
Studie Komunikace Nový Jimlín byla zhotovena v polovině r. 2018 za cenu 206 353,na obnovu
komunikací a chodníků v Jimli'nku. Z důvodu účtováni' jako rozpracované investice a s tím souviseji'cí
nezahmuti'jejípořizovaci'cenydovynaloženýchnákladů,jetřebarozhodnoutojejímdalš ímvyužiti'.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdě]it své stanovisko.
p. n4!.ftovcovó.. proč se to nedá do nákladů na komunikace v Jimlíně.
5farof/a.. studie je nedokončenou investicí, která doposud nem' odepisována. Komunikace v Jimlíně se
vš ak pouze opravuji' a studii nelze nákladově do těchto akcí zahmout.

NÁVRH USNESENi:
Zastupitelstvo obce Ji206353,50Kčstudmli'n rozhoduje o nedokončené investici pořízené v roce 2018 za pořizovaci' cenuii„KomunikaceNovýJimlín",vedenévúčetníevidencinaúčtě042/31jakoo

zmařené mvestici.
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Zdržela se: A4lz.Aovcová

7. Diskuze:
sÍczrofío.. místostarosta p. Grund a zastupitelka p. Bakosová se zabývali změnou místního poplatku za
komunální odpad. Připravili návrh nového nastavení místních poplatků, který zohledňuje obyvatele,
kteří využi'vají ekologické způsoby vytápění svých nemovitostí, např. tepelná čerpadla. Jelikož
bychom novou vyhláš ku schvalovali v průběhu roku, zkomplikovalo by to výběr poplatků, proto se
tétoproblematicebudemenadálevěnovatapředkoncemtohotorokuschváli'menovouvyhláš ku.Vš em
zastupitelům poš lu návrhy a prosím o jejich připomi'nkování. V tomto roce jsme již navýš ili poplatek
podnikatelům na 2,5 tis. Kč.
p. A/z.kovcovó.. zpracovali jste přehled o odpadech za loňský rok? Podnikatelé by neměli využívat
popelnice na tříděný odpad.
síarosícz.. ano, přehled o odpadech máme, mohu Vám ho poskytnout. Rád bych zastupitele infomoval
o dalš ím jednání s Mgr. Demutem ze Žatce a jednatelem společnosti SPOLGAS s.r.o., Ing. Brikem
3

ohledně řeš ení obchodního vztahu mezi obcí a Spolgasem. Mgr. Demut mi předal 2 vzorové smlouvy,

jako možný způsob řeš ení dodávky tepelné energie a vložení veš kerých vynaložených nákladů obce
na plynofikaci i společnosti Spolgas do svěřeneckého fondu. Dále se řeš í správce fondu a kdo bude
s plynem obchodovat. Do 14 dnů bychom se měli sejít s JUDr. Demutem z Chomutova, který by měl

připravit dalš í možnosti řeš ení. Jakmile budu mít schůdné návrhy, o kterých bychom mohli uvažovat,
ihned Vám je dám k dispozici.
p.A4í.A,ovcovcÍ.. Šlo o to, navrhnout řeš ení, které by zaručovalo nepřijít o majetek obce a do budoucna

zajistit bezproblémové dodávky plynu. Svěřenecký fond neznám, nevím, jak funguje.
p.Brc}Z)ec.. projektant tvrdil, Že některé obce podobný model provozuji'. Větš inou je to společností
RWE. Jsme atypický případ.

p.A4Í.kovcovcj.. připomínám, abyste kontaktovali společnost, se kterou jsem v minulosti uzavřela
smlouvu na pěstební péči v kaš tance. Šlo o revitalizaci a výstavbu kaš tanové aleje. Jak je daleko

projektová dokumentace na mosty?
L5'/oros/cr.. je hotová, jsme ve fázi Žádosti o stavební povolení. Bohužel realizace mostů bude pro obec

příliš nákladná, vzh[edem k jej ich stavu by vš ak mělo doj ít k realizaci. Snažím se zajistit nějaký vhodný
dotační titul.

p.A4l/.kovcová.. temíny se dají po určitou dobu prodlužovat. Hned v počátku lze prodloužit o nějakou
dobu. Je důležité řeš it v Zeměchách přechod přes koleje.
s/czros/cz.. se SŽDC v této záležitosti stále jednám.
p.A4;.kovcovcí.. kolik j sme vloni měli přestupků?
§/czros/ci: zrovna dnes přiš la z města Loun faktura na ukončené 4 přestupky v loňském roce.

p.Bcrborovcí.. máme již návrh na čerpání příspěvků pro spolky?
p. Orz.ncókovó.. čekáme na hasiče.
p. Bokosovcí.. hodnotili j ste dopravu do Školy?
ú`/círoó'/c7: měsíční náklady na dopravu známe. Měsíčně platíme cca 15 tis. Kč.

p.Or7'nc'ókovó.. na základě zavedení dopravy nám do Školy začaly jezdit 3 děti. Připravujeme Den
otevřených dveří ve š kole. Rádi bychom oslovili okolní obce a mateřské Školy.

8. Závěr
Starosta ukončil jednání 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín v 19,15 hod.

Přijatá usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 29.1.2020 v knihovně v Zeměchách č.p. 50

119/11/2020

Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 11. veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Jimlín Bc. Janu Baborovou, Dis. a Mgr. Jana Krtičku.
120/11/2020

Zastupitelstvo

obce

Jimlín

schvaluje
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program jednání

11.

Zasedání

Zastupitelstva obce Jimlín konaného dne 29.1.2020 v knihovně v Zeměchách.
121/11/2020

Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020.

122/11/2020

Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje Zdenu Svobodovou členkou finančního výboru od
29.1.2020.

123/11/2020

Zastupitelstvo obce Jímlín rozhoduje o nedokončené investici pořízené v roce 2018 za

pořizovací cenu 206 353,50 Kč studii „Komunikace Nový Jimlín" , vedené v účetní
evidenci na účtě 042/31 jako o zmařené investici.

Seznam příloh zápisu:
1. Prezenční listina zastupitelů obce

2. Prezenční listina hostů
3. Rozpočtové opatření č.1/2020

Zápis byl vyhotoven dne 29. 1. 2020

Zapisovatelka: lng. Gabriela Šilínková

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Krtička

Bc. Jana Baborová. Dis.

Starosta:

Razítko obce:

Ing. Vladimír Svoboda
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