Přijatá usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 16.06.2021 v Hasičské zbrojnici v Zeměchách Č.p. 6

190/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jimlín Ing. Kateřinu Orinčákovou a Ing. Janu Mikovcovou.
191/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín
192/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:
1. schvaluje nabytí pozemku p.č. 914/3 v kú. Jimlín a pozemku p.č. 134 v kú. Zeměchy u Loun
od Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha l, IČO: 709 94 234,
2. souhlasí s technickými podmínkami převodu uvedenými v části A dopisu Správy železnic, s.o.
ve věci převod pozemku p.č. 914/3 v k.ú. Jimlín a pozemku p.č. 134 v k.ú. Zeměchy u Loun, ze dne
9.3.2021, zn. 3416/2019-SŽ-GŘ-031 (S3416/2019-031),
3. pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy dle bodu l. a 2. tohoto usnesení
193/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schval'ýe
l. nabytí pozemku p.p.č. 884/3 o výměře 937 jj,2 v k.ú. Zeměchy u Loun, od T U F A, společnost s
ručením omezeným, č. p. 5, 43969 Tuchořice.
2. pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy dle bodu l. tohoto usnesení.
194/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
l. nabyti pozemku p.p.č. 1062 o výměře 470 m' v k.ú. Zeměchy u Loun, od David Václav,
2. pověřuje starostu obce uzavření darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.
195/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
l. nabytí pozemku p.p.č. 1065/7 o výměře 727 m' v k.ú. Zeměchy u Loun, od Marie Příhodová,
2. pověřuje starostu obce uzavření darovací smlouvy dle bodu l. tohoto usnesení.
196/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje
l. pacht pozemku p.č. 1216 o výměře 13 658 m' v kú. Zeměchy u Loun dle situačního zákresu v
katastrální mapě panu Jaroslavovi Janichovi,
za
pachtovné ve výši 3 000 KČ za rok.
2. pověřuje starostu obce podpisem pachtovní smlouvy č. 01/2021.
197/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj. E650-S2421/2021 na zřízení a provozování stavby ,,plynofikace Jimlín, Zeměchy.
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2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti dle bodu l.
198/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje odpuštění plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření
koronaviru za měsíce duben a květen r. 2021
- za pronájem pohostinství v Sokolovně Zeměchy č. p. 54,
- za pronájem Sokolovny, Zeměchy č. p. 54 a Vince, p.p.č. l 116 v k.ú. Zeměchy,
schvaluje snížení plateb za vytápění z 2 000,- KČ na 500,-KČ v souvislosti s opatřeními vlády
ČR proti šířeni koronaviru za měsíce únor, březen, duben a květen r. 2021.
2. pověřuje starostu obce podpisem dodatků ke smlouvě dle bodu 1.
199/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín pověřuje starostu Obce Jimlín k podpisu Smlouvy o
předfinancováni aktivit projektu ,,Kompostéry Lounské Podlesí".
200/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje podání žádosti z programu Národní sportovní
agentury ,,Rozvoj místních sportovišt' a zázemí" na projekt "Oplocení sportoviště za sokolovnou".
201/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu dle § 84
odst. 2 písm. p) zákona o obcích s Ing. Vladimírem Svobodou na výkon fůnkce technického
dozoru investora na stavbě ,,Plynofikace obce Jimlín, Zeměchy - 3.etapa" za odměnu ve výši 400,Kč/hod. a pověřuje místostarostu obce Jana Grunda uzavřením smlouvy o pracovní činnosti s Ing.
Vladimírem Svobodou.
202/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín souhlasí s celoročním hospodařením Obce Jimlín v roce
2020, a to bez výhrad.
203/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje účetní závěrku Obce Jimlín sestavenou
k 31.12.2020 vC. Inventarizační zprávy za rok 2020.
204/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Zeměchy sestavenou
k 31.12.2020 a převod hospodářského výsledku do rezervního fondu.
205/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a rozpočtové opatření
Č. 2.
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Seznam příloh zápisu:
l. Prezenční listina zastupitelů obce
2. Prezenční listina hostů
3. Dopisu Správy železnic. s.o. ve věci převod pozemku p.č. 914/3 v k.ú. Jimlín a pozemku p.č.
134 v k.ú. Zeměchy u Loun, ze dne 9.3.2021, zri. 3416/2019-SŽ-GŘ-03l(S3416/2019-031)
4. Návrh pachtovní smlouvy č. 01/2021
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj. E650-S-2421/2021
na zřízení a provozování stavby ,,plynofikace Jimlín, Zeměchy"
6. Žádost pana Lochnera o pacht části pozemku p.č. 877/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun
z důvodu stavby přístřešku pro automobily.
7. Smlouva o předfinancování aktivit projektu ,,Kompostéry Lounské Podlesí"
8. Závěrečný účet Obce Jimlín za rok 2020
9. výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31.12.2020, Příloha k účetní závěrce, které jsou součástí
Zprávy nezávislého auditora ze dne 24.5.2021
10. Inventarizační zpráva ze dne 30.1.2020
11. Výkaz Rozvaha sestavený ke dni 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31.12.2020
a Příloha k účetní závěrce
12. Rozpočtové opatření č. l
13. Rozpočtové opatření č. 2

Zápis byl vyhotoven dne 22. 06. 2021

Zapisovatel:

Ing. Vladimír Svoboda

Ing. Kateřina Orinčáková
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