Výpis usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 18.5.2020 v hasičské zbrojnici, Zeměchy č.p. 54

136/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce

Jimlín lng. Janu Mikovcovou a Jan Grunda.
137/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program jednání 13. zasedání Zastupitelstva obce Jimlín.
138/13/2020
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje účetní závěrku obce Jimlín za rok 2019, sestavenou k 31.12.2019.

139/13/2020
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje účetní uzávěrku Základní š koly a Mateřské š koly Zeměchy, okres Louny,
příspěvkové organizace se sídlem Zeměchy 83, 440 01 Jimlín, IČ: 70698376 za rok 2019, sestavenou
k 31.12.2019.

140/13/2020
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje hospodářský výsledek Základm' š koly a Mateřské š koly Zeměchy, okres
Louny, příspěvkové organizace se sídlem Zeměchy 83, 440 01 Jimlín, IČ: 70698376 za rok 2019 ajeho převod
ve výš i 31 885,46 Kč do rezervního fondu

141/13/2020
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje výjimku z nejnižš ího počtu žáků

Základní š koly

a Mateřské Školy

Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizace se sídlem Zeměchy 83, 440 01 Jimlín, IČ: 70698376, celkem
22 žáků 1. 5. ročníku ve dvou třídách, a to na dobu š kolního roku 2020/2021.

142/13/2020
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje obsah projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci na

jeho revitalizaci do programu Podpora revitalizace území v rámci realizace projektu na částečnou demolici a
rekonstrukci zchátralého objektu bývalé ubytovny na nový „POLYFUNKČNÍ DŮM JIMLÍN".

143/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimlín:

1. schvaluje záměr pachtu části pozemku  600 m2 dle situačního zákresu p.č. 365/6 v k.ú. Jimlín,
2. pověřuje obecni' úřad zveřejněm'm záměru pachtu dle bodu 1.

144/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimlín:
1. schvaluje paclit části pozemku 600 m2 dle situačního zákresu p.č. 365/6 v k.ú. Jimlín
za pachtové ve výš i 600,Kč za kalendářni' rok,

2. pověřuje starostu obce podpisem pachtovní smlouvy.
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145/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimlín:

1. schvaluje nabytí pozemku č. p. 7/2 o výměře 28 m2, zahrada v k.ú. Jimlín, odděleného GP 38430/2020 od
původního pozemku č.p. 7 o výměře 1333 m2,zahrada v k.ú. Jimlín, od
ka Pa

m
58

eš ov, na základě Darovací sml. č. JIM277/2020,

2. pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy dle bodu 1.

146/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimlín:

1. schvaluje odpuš tění plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády

ČR proti Ši'ření koronaviru

v měsících březen květen 2020
 za pronájem pohostinství v Sokolovně Zeměchy č.p. 54,
• za pronájem Sokolovny, Zeměchy č.p. 54 a Vince, p.p.č.1116 v k.ú. Zeměchy,

2. pověřuje starostu obce podpisem dodatků ke smlouvě dle bodu 1.

147/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimlín:

1. schvaluje strpět věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona na pozemku p.č. 877/1 v k.ú.

Zeměchy u Loun na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IV124019019 ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. lč 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV

Podmokly, Teplická 874/8 PSČ 405 02 zajednorázovou úplatu 2400,Kč.
2. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle bodu 1.

148/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimlín souhlasí se zařazením svého katastrálního území do území působnosti MAS
SERVISO, obecně prospěš né společností SERVISO, o. p. s. se sídlem Komenského náměstí 17, 41115

Třebívlice, IČ: 25457799, zapsané v rejstříku obecně prospěš ných společností vedeném krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl 0, vložka 121 na obdobi' 2021 2027.

149/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimlín:

1. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jimlín ve výš i 40.000,Kč pro TJ Sokol Zeměchy.
2. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
3. pověřuje starostu podpisem smlouvy dle bodu 2.

150/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimli'n:

1. schvaluje i)oskytnutí rinančního daru z rozpočtu obce Jimlín ve výš i 10.000, Kč pro SDH Jimlín.
2. schvaluje smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu obce
3. pověřuje starostu podpisem smlouvy dle bodu 2.

151/13/2020
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
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Seznam příloh zápisu:
1. Prezenční listina zastupitelů obce

2. Prezenční listina hostů

3. Návrh závěrečného účtu obce Jimlín za rok 2019
4. Účetní závěrka obce Jimli'n (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetni' závěrky)
5. Účetní závěrka Základní š koly a Mateřské š koly Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizace za rok
2019 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky)
6. Žádost o převod hospodářského výsledku Základní š koly a Mateřské š koly Zeměchy, okres Louny,

7.Žřáís3:tv:°pvoév:|8:?gj::Z;rz°:o2č°t:9žákůzš proš koinírok20202021
8. Smlouva o budouci' smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV124019019 ve

!%s,tě;!ČoP4rá;noě2néhočEZDlstrlbuce,as.IČ24729o35sesídlemDěčín,DěčínlvPodmokly,Tepl,cká
9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS/01/2020
10. Smlouva o poskytnuti' dani č. D/01/2020
11. Rozpočtové opatření č. 3/2020

12. Rozpočtové opatření č. 4/2020

Zápis byl vyhotoven dne 25. 5. 2020

Zapisovatelka:Ing. Gabriela Šilínková

Ověřovatelé:
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Ing. Mikovcová Jan
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Jan Grund

Starosta:

dipiB

Ing. Vladimír svoboda

Razi'tko obce:
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