obec Jimlín
Zastupitelstvo obce Jimli'n

Jimlín,11.3.2020

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 11.3.2020 na Obecním úřadě obce Jimlín
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 usnesení zastupitelstva obce
2. Zřízení věcného břemene  služebnosti, smlouva o právu provést stavbu „Obnova silničních mostů
v obci Jimlín SO 201 a 202".

3. Dotace Ministerstva financí ČR na projekt „Oprava objektu MŠ Zeměchy".
4. Výběrové řízení na ředitelku Základní Školy a mateřské Školy Zeměchy, určeni' členů konkursní
komise.
5. Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem:
a) záměr pronájmu části pozemku p.č. 365/6 v k.ú. Jimlín díl 365/20 o celkové výměře 637 m2,
b) nabytí pozemků do maj.etku obce na základě darovací smlouvy:
p.p.č. 884/3 o výměře 101 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,
p.p.č. 94/10 o výměře 38 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,
části p.p.č. 80/6 o výměře 57 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,
části p.p.č. 79/16 o výměře 54 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,
části p.p.č. 15/1 v k.ú. Zeměchy u Loun, která vznikne dělením dle GP
části p.p.č. st. 296 v k.ú. Jimlín, která vznikne dělením dle GP

c) věcné břemeno  umístění kanalizace a právo přístupu za účelem údržby a opravy na částech
pozemků:
p.p.č. 335/30 omá půda o výměře 1046 m2 v k.ú. Jimlín,
p.p.č. 335/31 omá půda o výměře 1076 m2 v k.ú. Jimlín.

6. Uzavření pracovněprávního vztahu dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích na výkon technického
dozoru investora na stavbě „Plynofikace obce Jimlín  3 .etapa"
7. Rozpočet
a) žádosti o poskytnutí dotaci' z rozpočtu obce,
b) rozpočtové opatření č. 2
8. Diskuse

9. 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 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín lng. Kateřinu
Orinčákovou a Vladimíra Brabce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENI:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín lng.Kateřinu Orinčákovou a Vladimíra Brabce.
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c) Schválení programu
Starosta obce navrhnul stažení části bodu 5 písm. c) z programujednání zastupitelstva věcná břemena
 umístění kanalizace a právo přístupu za účelem údržby a opravy na částech pozemků.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ :
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje pozměněný program jednání 12. Zasedání Zastupitelstva obce
Jimlín konaného dne 11.3.2020 na Obecni'm úřadě v Jimli'ně.
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d) Informace o plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce
Starosta infomoval zastupitele o plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce. Dále j sou převedeny
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usnesení č. 66/10/2019, manželů Svobody Michala a Svobodové Petry na základě usnesení č. 67,
Boučka Petra na základě usnesení č. 68/10/2019, manželů Zemana Pavla a Zemanové Markéty na
základě usnesení č. 69/10/2019, Kři'žka Tomáš e a Křížkové Marie na základě usnesení č. 71/10/2019,
Ingriš ové Venuš e na základě usnesení č. 72/10/2019, Ježdíkové Vlasty na základě usneseni' č.
73/10/2019, manželů Vápeníka Václava a Vápeníkové Miloslavy na základě usnesení č. 74/10/2019,
manželů Kolčavy Václava a Kolčavové Barbory na základě usnesení č. 75/10/2019, Zábojníkové Jany
na základě usnesení č. 76/10/2019, Kubalíka Jaroslava na základě usnesení č. 82/10/2019, Janicha
Jaroslava na základě usnesení č. 86/10/2019, Jindřichové Marie na základě usnesení č. 89/10/2019,
Bařtipánové Petry na základě usnesení č. 90/10/2019, Osuské Heleny na základě usnesení č.
91/10/2019, Čemé Hany na základě usnesení č. 92/10/2019, MVDr. Klečky Milana na základě
usnesení č. 93/10/2019, manželů Lapáčka Jana a Lapáčkové Ladislavy a Meixnerové Eugenie na
základě usnesení č. 94/10/2019, Ing. Mráze Miroslava na základě usnesení č. 95/10/2019, manželů
Krejčíka Jana a Krejčíkové Evy na základě usnesení č. 97/10/2019, Boučkové Kamily a Fausta Zdeňka
na základě usnesení č. 99/10/2019.

2. Zřízení věcného břemene  služebnosti, smlouva o právu provést stavbu „Obnova silničních
mostů v obci Jimlín SO 201 a 202".
Starosta infomoval zastupitele, že uzavření smlouvy, jejíž návrh zastupitelé obdrželi před jednáním
zastupitelstva k prostudování aje přílohou zápisu č. 3, je nutné k provedení obnovy mostů přes Hasinu
(ke mlýnu a u Zetků v Jimli'ně) . Na základě této smlouvy se Povodí Ohře s.p. zavazuje umožnit přístup
a příjezd na pozemky v jejím majetku na dobu 5 let.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín
1. schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu „Obnova silničních mostů v obci Jimlín SO 201 a 202"
2. ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu dle bodu 1. tohoto usnesení
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3. Dotace Ministerstva financí ČR na projekt „Oprava objektu MŠ Zeměchy".
Starosta inforrnoval zastupitele o temi'nu podání žádosti o dotaci do 15.3.2020. Rozpočty byly

předběžně zpracovány. Pan Krejčík zpracoval hamonogramy postupu prací a technické postupy.
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21.08.2020. Žádost o dotaci zajiš •uje fima ARTENDR s.r.o., dotace by měla činit až 90% nákladů na
opravu střechy i fasády a termín rozhodnutí dotačního programu by měl být na přelomu května a června
letoš ního roku.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Mí.kovcová.. bude tam zateplení?
Svoboda: rue.

p. Á4í.kovcovó: je důležité uvažovat o ekologické likvidaci etemitové střechy. Fima, která stavbu bude
provádět, musí mít přísluš ná oprávnění. Určitě to bude zajímat i rodiče dětí.
S/crrosícz.. dohlédnu na to, aby demontáž a likvidace etemitové krytiny byla provedeno v souladu
s platnými předpisy

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava objektu MŠ Zeměchy"
z fondů Ministerstva financí a investiční záměr projektu včetně spoluúčasti obce na financování této
akce.
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4. Výběrové řízení na ředitelku Základní š koly a ma.eřské š koly Zemčchy,
konkursní komise.

určení

členů

Starosta infomoval zastupitele o odstoupení ředitelky Školy z Íúnkce ke dni 31.7.2020 a oznámil
zastupitelům, Že za zřizovatele by rád byl členem konkusní komise společně s lng. Kateřinou
Orinčákovou. V minulém týdnu byla zahájena při'prava konkusu. Byli osloveni přísluš né instituce dle
vyhláš ky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, aby delegovali
členy do konkusní komise. Do konce března bychom rádi oznámili vyhláš ení konkursního řízení tak,
aby v průběhu dubna mohli kandidáti podávat přihláš ky. První jednání komise by mohlo proběhnout
začátkem května. Pro závěrečné jednání pohovor s uchazečem, je stanoven temi'n 18.5.2020
s ohledem na dvouměsíční výpovědní dobu a následné jmenování nového ředitele/ředitelky do fimkce
ke dni 1.8.2020.

Zastupitelstvo obce Jimlín bere na vědomí:
a) vyhláš ení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základni' Školy a
Mateřské Školy Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizace,
b) Ing. Vladimíra Svobodu a lng. Kateřinu Orinčákovou jako členy konkursní komise pro konkursní
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní š koly a Mateřské š koly Zeměchy.
okres Louny, příspěvkové organizace
c) vzdání se fimkce ředitelky Základní Školy a Mateřské š koly Zeměchy, okres Louny, příspěvkové
organizace Mgr. Zdeny Dvořákové ke dni 31.7. 2020.

5. Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem:
a) záměr pronájmu části pozemku p.č. 365/6 v k.ú. Jimli'n díl 365/20 o celkové výměře 637 m2,

Starosta uvedl, že žádost o pronájem si podal pan Fehér, který si zde chce chovat včelstvo. Jedná se
o pozemek za zámkem, je dostatečně vzdálen od obytné zástavby, aby včely neobtěžovaly obyvatele
obce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p.č. 365/6 v k.ú. Jimlín díl 365/20 o celkové výměře 637 m2,
2. pověřuje obecní úřad zveřejněním záměru pronájmu dle bodu 1. tohoto usnesení.
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b) nabytí pozemků do majetku obce na základě darovací smlouvy:
Starosta uvedl, Že zastupitelé ktomuto bodu obdrželi před zasedáním podklady s veš kerými

infomacemi o předmětných pozemcích.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a při'tomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

p.p.ě. 884/3 o výměře 101 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 884/3 o výměře 101 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun, od

y

n, na základě darovací sml. č. JIM143/2020.,

2. pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.
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p.p.č. 94/10 o výměře 38 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 94/10 o výměře 38 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun, od
a
n, na základě darovací sml. č. JIM175/2020,
2. pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usneseni'.
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části p.p.č. 80/6 o výměře 57 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 80/6 o výměře 57 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun, oddělený GP č. 238185/2013
od
n na základě darovací sml. č. JIM144/2020
2. pověřuje starostu obce uzavřením darovaci' smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.
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části p.p.č. 79/16 o výměře 54 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,

NÁVRH USNESENI:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 79/16 o výměře 54 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun, oddělený GP č. 238
185/2013 od

01

na základě darovací sml. č. JIM145/2020,
2. pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usneseni'.
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části p.p.č. 15/1 v k.ú. Zeměchy u Loun, která vznikne dělením dle GP
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje nabytí části pozemku p.p.č. 15/1 o výměře 1886 m2 v k.ú.
Zeměchy u Loun, od l
ín, která vznikne dělením dle
GP.
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části p.p.č. st. 296 v k.ú. Jimlín, která vznikne dčlením dle GP
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje nabyti' části pozemku p.p.č. st. 296 o výměře 365 m2 v k.ú.
Jimlín, od
n, která vznikne dělením dle GP.
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6. Uzavření pracovněprávního vztahu dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích na výkon
technického dozoru investora na stavbě „P]ynofikace obce Jim]ín 3.etapa``
Starosta předložil zastupitelům návrh, Že bude provádět technický dozor na stavbě 3 etapy plynofikace,
jejíž realizace bude započata. Tato činnost je nad rámec pracovních povinností starosty, a protože má
starosta přísluš ná oprávnění, může pro obec tuto činnost vykonávat.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přl'tomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
5

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimli'n schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona
o obcích s lng. Vladimírem Svobodou na výkon fiinkce technického dozoru investora na stavbě

„Plynofikace obce Jimlín 3.etapa" za odměnu ve výš i 400,Kčmod. a pověřuje místostarostu obce
Jana Grunda uzavřením smlouvy o pracovní činnosti s lng. Vladimírem Svobodou.
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Zdržela se: Bcíkosovcí

7. Rozpočet

a) žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu obce,
Ing. Orinčáková uvedla, že připravila Žádost o dotaci z rozpočtu obce Jimlín dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vč. přehledu o čerpání a použití poskytnutých
peněžních prostředků, která byla předána TJ Sokol Zemčchy a SDH s požadavkem na vyplnění do 30.3.2020.

p. Bcíůorovcí.. je nutné uvádět vš echny členy detai[ně? Některé požadované přílohy nejsou spolky
schopné dodat.

p. Orí.#Čákovcí.. členskou základnu uveďte součtově. Dodejte dokumenty, které jste schopni dodat.
p. A4í.kovcovcí.. tiskopis a podmínky pro dotace jsou sestaveny tak, že to vypadá, že mohou o dotace
Žádat i Ďzické osoby, nejenom spolky.
p. Gr%#c7.. tak to bylo i myš leno, nechceme nikoho omezovat, po podáni' žádosti se posoudí, zda

žadatel splnil podmínky a o Žádosti se rozhodne

p. Ší./z'nkovcí.. jen jsme chtěli nějaké vodítko, není to tak, Že bychom vypisovali nějaký program
p. A4j.kovcovó.. nezdá se mi to takto vhodně napsané

b) rozpočtové opatření č. 2
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činností vyplývajíci' z přidělené dotace EFEKT 2020 tj. zajiš tění technického dozoru investora při vlastní
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akce v souladu s podmi'nkami obdržené dotace a zpracování Zprávy o závěrečném vyhodnocení akce, dále pak
pasport pro 259 světelných míst vč. označení lamp š títkem s QR kódem. Pro dotaci v rámci žádosti v programu
EFEKT 2021 zpracování žádosti o dotaci vč. dokumentace a požádal p. Brabce, aby uvedl, kterou část obce
zahmuje žádost EFEKT 2021.

p.Braóec.. zbytek Zeměch, vč. homí části směrem na Postoloprty a Žatec, část na Cítoliby, kaš tanku, k bývalému
obchodu v Jimlíně, ke hradu vč. lamp k Polyfunkčnímu domu. Jsem rád, že jsme k rekonstrukci veřejného
osvčtlení v obci přistoupili, protože se sníž]' poruchovost.

p. SvoZpoc7a.. doporučuji ulice dělat kompletně. Pokud jsou již silnice rekonstmované, budou se vyměňovat pouze
svítidla, abychom nemuseli provádět zemní práce. Plánujeme kompletně vyměnit veš kerá svítidla v rámci
programu Efekt. Půjde celkem o 3 žádosti v násl. letech 2020 2022 a finančně to obec vyjde na cca 9 mil. Kč.
p. Brc7bec.. očekáváme velké úspory energie.

p. Grz/#c7.. známe úsporu v procentech?

p. Braóec.. dá se to vyčíslit, počítal jsem to pouze orientačně. Nedokáži vš ak spoči'tat, jak se lampa bude chovat

při určité íntenzitě světla. Umím vycházet z počtu wattů každé lampy. Tyto lampy vš ak umí pracovat velmi
efektivně.
P. Svoóoc7a: současné lampy maji' spotřebu přes 70 wattů, nové pouze 20 wattů.
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p. OrJ.nc.ákovcí.. jsme tedy zhruba na 1/3?
p. Brc7b€c.. určitě to bude větš i' úspora.

p. A4j.kovcovcí.. jen bych chtěla říci, že i v Zeměchách, kde jsou hotové povrchy komunikací, není problém
v případě poruch na kabelových rozvodech provéstjejich opravu, v centrální části Zeměch jsou kabely větš inou
vedeny v zelených pásech, mimo komunikace.
p. Grw7zc7.. mohli bychom nakupovat energii na burze. Mohl bych kontaktovat společnost, která s energiemi
obchoduje, aby nám vš e vysvětlil.
p. Braz)cc.. je to rizikové, jde o klasickou burzu. Nákup energie řeš i'm s obchodníky z ČEZu. Při naš ich odběrech
nebude příliš významný efekt vzhledem k podstoupenému riziku.

p. Á4Í.kovcovó.. nad tím jsme se zamýš leli již v minulosti, a myslím si, že kromě toho, že je to rizikové, se to
nevyplatí.
p. SvoŮoc7ci.. dohled nad dodavatelem elektrické energje má p. Brabec. Dejme mu prosím podklady, a• se tím
zabývá on a případné lepš í dodavatele vyhodnotí on. Já jsem dal dnes Vládi telefonní číslo paní Sedlické

z Chomutova. Je z fimy Sznak a dodává nám dopravní značení do Jimlínka. Dnes se na mě obrátila s nabídkou
dodávek elektrické energie od společnosti EON. Prosím Honzu, aby dal kontakt na společnost, která obchoduje

s energiemi také panu Brabcovi, který j i vyhodnoti' a sdělí nám svůj názor.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.

PRO

Č.USNESENI
135/12/2020

|HLASOVÁNÍ:

8

PROTI

ZDRŽEL SE

0

1

STAV
schváleno

Zdržela se: Bcrkosovc5

8. Diskuze:
p. SvoŮocýcz.. pan Marek Smejkal, jednatel MiniHaus Czech Republic s.r.o„ vlastník pozemku parc. č. 900/3
o výměře 242 m2, ostatní plocha, v k.ú. Jimlín u Purky•áku, mě požádal o představení svého záměru zbudovat

::uuerá•:b:,em.odbj'enhí.st:;::íét=.ai,,:i#apuí`í§::szá:řtp,o.T::g,::.jes.meNTj.!i#oiíspkr:t.tee:t.osp:ze;Fa::::
zbudování mobilní stavby, tzv. „MiniHaus" včetně zpracované prezentace jsem Vám jako podklad pro jednání

=aá::Pní;:'íS;ř%dz::[ba:uV.Žt:díJ°v3ás2:2Ýaeš emů`j[2Tř;Zíp•azcá°:3:épb::Íusráyejtí::a:_°:í:r[::tavby)tiv.MiniHaus"od

íníhávaerňoprooj;ekíá::#eprráavb;íczhahs::#,,npar:j:{tzcp::ůů•k#íos:ufí:ž3:ařtekš yens]Lkěř:::v:takyž:tzceTěpcohsát:[o;o#::
;::íuan5t:t2;ia:š Ů:neánapas:ímB`řízcdhááčpořJj::e`sneán:,#:::]t:a::uS,íevr:rJ3n::sstůdsíeatnéítopakĚiž3:::tž'v:r::Oáeo::a:::'
inspektorátu v Lounech.
p. A4Í.kovcovcí.. silnice je majetkem kraje, měl by studii zadat kraj. Studie zpracovaná paní Břicháčovou byla
zadána bez křižovatky a jej]' řeš ení zpracovala navíc.

p. Svoboda: to jsem nevěděl, ale přes to se mi toto řeš ení velice li'bí a dále ho projednávám. Takto bych měl
studie této křižovatky dvě a na základě nich bych mohl s krajem jednat. Viděli by, že se touto situac]' zabýváme

iižá•r:?ckeuk:2i:stesezeptat,ko,ikbystá,ozpracovánísmdiebezkřižovatky
p. Svoboc7c7: ano to zajistím, ale přesto jsem přesvědčen, že bychom studii této křižovatky měli zadat i
s kruhovým objezdem. Nabi'dky na obě varianty zajistím a následně Vám rozeš lu s žádosti' o Váš názor.
p. Svz'Íé?k.. je v Jimlínku problém s kanálama?
p. SvoóocJc7.. SčVK nám zkontrolovali veš keré kanály. Nerozumi'm proč, ale některé poklopy na splaš kové

kanalizaci vyměnili pracovníci Ekostaveb zajiné, které nebyly dostatečně únosné pro pojezd nákladních aut. Na
základě jejich kontro]y jsme je opravili. V druhém případě se objevily problémy s některými naš imi Šachtami
deš •ové kanalizace. Jako např. u p. Krejčíka se š achta zača]a propadat. I tyto jsme opravili. Dnes ráno jsem do
Jimlínku zajel kontrolovat odtok vody z komunikace. Větš inou voda odtékala, ale někde se vytvářely i louže.

Situaci mám zmapovanou a budu to řeš it s dodavatelem.

p. A4i.*ovcová.. bude se měnit umístění kontejnerů na tříděný odpad?
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p. Grz/#c7.. ano, máme vytipována místa pro nové umístění kontejnerů tak, aby nebyly jako doposud umístěny u
obchodu, kde jsou snadno dostupné projíždějícím autům. Lidem se to nebude líbit, ale přesto to chceme
vyzkouš et.

p. A4lj.kovcovcí.. ověřujete jak se plní kontejnery po přemístění v Jimlíně? Vždy byla snaha, aby
kontejnery měli občané v docházkové vzdálenosti a v trasách do obchodu nebo cestou na autobus či
vlak. Cílem je aby byly kontejnery plné, ne aby se nenaplnily.
p. Šj./z'nkovcí.. obcházela j sem to, byly plné.
p. Gr##d.. lidé dávají do kontejnerů na papír celé krabice, ani je neseš lápnou.
p. A4z.kovcovcí.. to je stálý problém a nejenom náš , a bude to horš í, čím méně kot[ů na tuhá paliva, tím

více toho bude. Na minulém zasedání bylo slíbeno, že obdržíme návrh na změnu systému placení
poplatků za odpady pro příš tí rok, zatím nic nepřiš lo.

p. Svoóodcr.. protože se situace stále mění a není jasné, jaké možnosti nám dá nová připravovaná
legislativa, nic jsem zati'm neposlal. Má být zruš en poplatek na obyvatele, což výrazně zasáhne do
vyhláš ky. Problematikou se zabýváme a rozhodně nechceme nechávat řeš ení na poslední chvíli.
p. Grt/nc7.. jednáme s Vrbičkou, zda by mohli zajistit vážení jednotlivých popelnic
p. Svi'tek: prý se bude vyvážet celý rok jen po 14 dnech? To nebude stačit.
p. Grund: Když to někomu nebude stačit, tak si zaplatí dalš í popelnici za plnou cenu. Musí se vyřeš it i
to, Že občané mají v rozporu s vyhláš kou velké 240 litrové popelnice. To dál nebude možné.

p. A4j.kovcovcí.. když topíme uhlím, nemůže to stačit vyvážet za dva týdny, čekáme až bude plyn, proč

:ys?,%žl:ipboýí|:ozš aks::;?tiéiřidípmr:zpernfatciicž:š Ě::eT,,oóa::vprů:eiJ;iJeTožeiř#;'abymě|imožnostse
seznámit s připravovanými změnami.

9. Závěr
Starosta ukončil jednání 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín ve 20: 10 hod.

Přijatá usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 11.3.2020, Obecní úřad Jimlín

123/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 12. veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Jimlín lng.Kateřinu Orinčákovou a Vladimíra Brabce.

124/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje pozměněný prograrn jednání 12. Zasedání
Zastupitelstva obce Jimlín konaného dne 11.3.2020 na Obecním úřadě v Jimlíně.
125/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín
1. schvaluje Smlouvu o u2avření budoucí smlouvy o zřl'zeni' věcného břemene  služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu „Obnova silničních mostů v obci Jimlín SO 201 a 202"
2. ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu dle bodu 1. tohoto usnesení.

126/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava objektu MŠ

Zeměchy" z fondů Ministerstva financí a investiční záměr projektu včetně spoluúčasti obce na
financování této akce.
127/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p.č. 365/6 v k.ú. Jimlín ~ di'1365/20 o celkové výměře 637 m2,
2. pověřuje obecní úřad zveřejněním záměru pronájmu dle bodu 1. tohoto usnesení.
128/12/2020 Zastupite[stvo obce Jimlín schvaluje
1. nabyti' pozemku p.p.č. 884/3 o výměře 101 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun, o
n, na základě darovací sml. č. JIM143/2020.,
2. pověřuje starostu obce uzavření darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.

y

129/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 94/10 o výměře 38 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun, od
, na základě darovaci' sml. č. JIM175/2020,
2. pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.
130/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 80/6 o výměře 57 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun, oddělený GP č. 238185/2013
od
na základě darovací sml. č. JIM144/2020
2. pověřuje starostu obce uzavřeni'm darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.

131/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 79/16 o výměře 54 m2 v k.ú. Zemčchy u Loun, oddělený GP č. 238185/2013
od

uny

na základě darovací sml. č. JIM145/2020,
2. pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.
132/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí části pozemku p.p.č.15/1 o výměře 1886 m2v k.ú. Zeměchy u Loun,
ín, která vznikne dělením dle GP.

od

133/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje nabyti' části pozemku p.p.č. s.. 296

365 m2 v k.ú. Jimlín, od

o výměře

n, která vznikne dělením dle GP.

134/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu dle § 84 odst.

2 písm. p) zákona o obcích s lng. Vladimírem Svobodou na výkon funkce technického dozoru investora
na stavbě „Plynofikace obce Jimlín  3.etapa" za odměnu ve výš i 400,Kčmod. a pověřuje
mi'stostarostu obce Jana Grunda uzavřením smlouvy o pracovni' činnosti s lng. Vladimírem Svobodou.
135/12/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
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Seznam příloh zápisu:

1. Prezenční listina zastupitelů obce

2. Prezenční listina hostů

3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu „Obnova silnični'ch mostů v obci Jimlín SO 201 a 202"
4. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zápis byl vyhotoven dne 12. 3. 2020

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Šilínková

Ověřovatelé:

Vladimír Brabec

dne

Ing. Kateřina Orinčáková

Starosta:

;1 nl 1 •,1Ů

ne

/2 ú

?~Zu

1 2 .3 .2020

Ing. Vladimír Svoboda

Razítko obce:
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