obec Jimlín
Zastupitelstvo obce Jimlín

Jimlín, 22.6.2020

Zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 22.6.2020 na Obecním úřadě obce Jimlín

l.
a) Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jimlín bylo zahájeno v 17.30 hod. starostou obce. Starosta
konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, což znamená, že zasedání
je schopno se právoplatně usnášet. Omluven byl zastupitel Vladimír Brabec.
b) Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatelky zápisu ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín Ing. Kateřinu
Orinčákovou a Ing. Janu Mikovcovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatelky zápisu ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín Ing. Kateřinu Orinčákovou a Ing. Janu Mikovcovou.
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C) Schválení programu
Starosta obce navrhl změnu programu spočívající v zařazení bodu č. 11 ,,Navýšení počtu dětí
zapsaných k docházce do Mateřské školy Zeměchy ve školním roce 2020/2021", o který dodatečně
zažádala ředitelka školy.
Navržený program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín:
l. a) Zahájení
b) Určení ověřovatelů zápisu
C) Schválení programu
d) Kontrola plnění usnesení
2. Informace o provedených kontrolách finančního a kontrolního výboru obce Jimlín
3. Závěrečný účet obce Jimlín za rok 2019
4. Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem:
a) pacht části pozemku - 600 m2 p.č. 365/6 v k.ú. Jimlín dle situačního zákresu v katastrální
mapě (příloha č. l)
b) nabytí pozemku p.č. 343/2 o výměře 82 m' v k.ú. Jimlín,
C) nabytí pozemku p.č. 343/1 o výměře 52 m' v k.ú. Jimlín,
d) nabytí pozemku p.č. 979 o výměře 56 m' v k.ú. Jimlín oddělené GP č. 390-41/2020 od p.p.č.
st. 296 v k.ú. Jimlín,
e) nabytí pozemku p.č. 343/6 o výměře 64 m' a pozemek p.č. 343/4 o výměře 68 m' v k.ú.
Jimlín,
f) nabyti pozemku p.č. 343/5 o výměře 137 m2 v k.ú. Jimlín,
g) žádost o odprodej části pozemku p.č. 887/1 v k.ú. Jimlín
5. VZMR s názvem ,,Vypracování žádosti o dotaci na projekt POLYFUNKČNÍ DŮM JIMLÍN"roZhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
6. VZMR,,Revitalizace místních komunikací - Jimlín část B" rozhodnutí o výběru
nejvhodnější
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
7.Dotace z OPŽP ,,Protipovodňová opatření obce Jimlín"
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8. Dotace z MF ,,Rekonstrukce fasády a střechy objektu MŠ Zeměchy"
9. Zapojení obce do projektu České pošty a.s. ,,Pošta Partner"a provozování partnerské pobočky v obci
Zeměchy.
10.Rozpočet: a) žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci,
b) rozpočtové opatření č. 5
11. Navýšení počtu dětí zapsaných k docházce do Mateřské školy Zeměchy ve školním roce 2020/2021
12. Diskuze
12. Závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
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d) Kontrola plnění usnesení
Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení z minulých zasedáních Zastupitelstva obce Jimlín.
Ze zastupitelstva obce konaného dne 18.12.2019 není splněno usnesení 63/10/2019 o nabyti pozemku
p.č. 447/2 o výměře 24 m' v kil. Zeměchy u Loun, 64/10/2019 o nabytí pozemku p.č. 82/20 o výměře
43 m' v k.ú. Zeměchy u Loun, 102/10/2019 o nabytí pozemku p.č. 1349 o výměře 29 m' v k.ú. Zeměchy
u Loun, 103/10/2019 o nabytí pozemku p.č. 65/2 o výměře 33 m' v k.ú. Zeměchy u Loun, 108/10/2019
o nabytí pozemku p.č. 72/11 o výměře 35 m2 v k.ú. Jimlín. V těchto případech občané s obcí nechtěli
jednat v době nouzového stavu, nebo nechtějí pozemky převést vůbec.
Ze zastupitelstva obce konaného dne 11.3.2020 není splněno usnesení č. 132/12/2020 o nabytí části
pozemku p.p.č. 15/1 v k.ú. Zeměchy u Loun, kde obec odstoupila od záměru.
Z minulého zastupitelstva obce konaného dne 18. 5. 2020 není splněno usnesení č. 145/13/2020 o
nabytí pozemku č. p. 7/2 o výměře 28 jj,2, zahrada v k.ú. Jimlín, odděleného GP 384-30/2020 od
původního pozemku č. p. 7 o výměře 1333 m', zahrada v k.ú. Jimlín, které je částečně splněno. Ing.
Pražáková podepsala dne 15.6.2020 souhlas vlastníka s odnětím pozemku ze zemědělského půdního
fondu, souhlas vlastníka s dělením pozemku a souhlas s umístěním stavby vlastníka sousedních
nemovitostí. Dodala ověřenou plnou moc od MUDr. Hrbáčkové a pana Sirůčka k převodu
předmětného pozemku.
Dále není splněno usnesení č. 147/13/2020 o strpění věcného břemene 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
zň'zení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4019019 ve prospěch oprávněného ČEZ
Distribuce, a.s., protože obec neobdržela opravenou smlouvu ve smyslu výše jednorázové odměny
z původních KČ 1000,- na KČ 2400,-.
2. Informace o provedených kontrolách finančního a kontrolního výboru obce Jimlín
Starosta informoval zastupitele o provedených kontrolách výbory zastupitelstva obce - finančním a
kontrolním. Přislíbil zastupitelů zaslání zápisů emailem.
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3 Závěrečný účet obce Jimlín za rok 2019
Starosta uvedl, že Závěrečný účet obce Jimlín je opakovaně předkládán zastupitelstvu obce z důvodu
jeho neschválení bez jakýchkoliv výhrad na zasedání zastupitelstva konaného dne 18.5.2020.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín souhlasí s celoročním hospodařením Obce Jimlín v roce 2019, a to bez
výhrad.
Č.USNESENĹ
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Proti: Mikovcová, Baborová
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4. Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem

a) pacht části pozemku - 600 m2 p.č. 365/6 v k.ú. Jimlín dle situačního zákresu v katastrální mapě
(příloha č. 3 zápisu)
Starosta uvedl, že záměr pachtu byl schválen na minulém zasedání zastupitelstva usnesením
č. 143/13/2020, byl v zákonné lhůtě zveřejněn. Žádný jiný zájemce o pacht. komě pana Veselého, se
nepřihlásil.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje
1. pacht části pozemku - 600 m2 p.č. 365/6 v k.ú. Jimlín dle situačního zákresu v katastrálni mapě
panu
za pachtovné ve výši 600 Kč za
rok.
2. pověřuje starostu obce podpisem pachtovní smlouvy.
Č.USNEŠENÍ
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b) nabytí pozemku p.č. 343/2 o výměře 82 m2 v k.ú. Jimlín
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje
l. nabytí pozemku p.č. 343/2 o výměře 82 m' v k.ú. Jimlín, od
na základě darovací smi. č. JIM169/2020
2. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy
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c) nabyti pozemku p.č. 343/1 o výměře 52 m' v k.ú. Jimlín
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:'
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje
l. nabytí pozemku p.č. 343/1 o výměře 52 m2 v k.ú. Jimlín, od
na základě darovací snil. č. JIM173/2020,
2. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy
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d) nabytí pozemku p.č. 979 o výměře 56 m' v k.ú. Jimlín oddělené GP č. 390-41/2020 od p.p.č. st. 296
v k.ú. Jimlín
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje
l. nabytí pozemku p.č. 979 o výměře 56 m2 v k.ú. Jimlín oddělené GP č. 390-41/2020 od p.p.č. st.
296 v k.ú. Jimlín, od
na základě darovací smi. č.
JIM171/2020
2. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy
C.usnesenĺ
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e) nabytí pozemku p.č._343/6 o výměře 64 m' a pozemek p.č. 343/4 o výměře 68 m2 v k.ú. Jimlín
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.č._343/6 o výměře 64 m' a l?ozemek p.č. 343/4 o výměře 68 m2 v k.ú. Jimlín, od
na základě darovací smi. č. JIM170/2020
2. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy
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HLASOVÁNÍ,

PRO

PROTI

8

ZDRŽEL SE

STAV
schváleno

f) nabyti pozemku p.č. 343/5 o výměře 137 m' v k.ú. Jimlín
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
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NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje
l. nabytí pozemku p.č. 343/5 o výměře 137 m2 v k.ú. Jimlín, od
na základě darovací smi. č. JIM168/2020,
2. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy
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g) žádost o odprodej části pozemku p.č. 887/1 v k.ú. Jimlín
Starosta uvedl, že dne 10.6. obecní úřad obdržel žádost p. Jaroslava Svítka z Opočna o odprodej části
výše uvedeného pozemku ve vlastnictví obce Jimlín. Jde o pozemek, pod kterým má pan Svítek
vybudován sklep. Obec tento pozemek nijak nevyužívá. Není známo, proč je obec historicky
vlastníkem tohoto pozemku. Pan Svítek ve své žádosti uvádí, že pokud zastupitelé s odprodejem budou
souhlasit, nechá na své náklady vyhotovit geometrický plán pro dělení pozemků i odhad nemovitosti.
Dále starosta uvedl, že on sám by s odprodejem za těchto podmínek souhlasil, protože si není vědom
jakéhokoliv záměru obce na tomto pozemku něco uskutečnit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p.Grund.' navrhuji nabídnout panu Svítkovi pronájem pozemku na základě podání žádosti.
p. Baborová.' je nám známá existence sítí na tomto pozemku? Pozemek bych neodprodávala, je lam
velmi úzká cesta.
p. Mikovcová.' jezdí tam jen pan Svítek. Také navrhuji pronájem pozemku. který bude činit minimum
100,- KČ za rok.
p. Bakosová.' bydlí tam paní Fryčová.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 887/1 v k.ú. Jimlín,
odděleného GP, jehož vypracováni bude financovat p. Jaroslav Svítek
Č.USNESENĹ
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5. VZMR s názvem ,,Vypracování žádosti o dotaci na projekt POLYFUNKČNÍ DŮM JIMLÍN"rozhodnuti o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
Starosta uvedl, že nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení podala společnost WIEMARG, která
činí 5 % ze schváleného objemu podpory Projektu a právo na úplatu vzniká dnem rozhodnutí o
schválení finanční podpory Projektu.
Dne 11.6.2020 společnost podala žádost o dotaci na MMR ČR v podprogramu: 117D08200 Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Smlouvu však nepodepsal, jelikož cena je příliš vysoká. Náš postoj v této záležitosti je způsoben hlavně
současným stavem financování obci, který po koronakrizi a odložení platby dani podnikatelům není
příznivý. Obec není schopna odhadnout příjmy, které obdrží do konce tohoto roku i v následujících
letech. Se společností povedeme ještě další jednání, přesto, že žádost již byla podána.
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p. Mikovcová: co toje za,firmu?
starosta: stejná společnost, která nám vypracovala projekty na sokolovnu a Polyfunkční dům. Jsem
s jejich prací moc spokojen. Pro/'ektyjsou velmi dobře Yýpřacovány.
6. VZMR ,,Revitalizace místních komunikací - Jimlín Část B" rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
Starosta uvedl, že výzva pro podání nabídek byla do 15.6.2020, dodnes však hodnotící komise
nezasedala a výběrové řízení tudíž nebylo ukončeno. Zakázku by v současné době nerealizoval
z finančních důvodů. Dále uvedl, že se jedná o slepou ulici v Zeměchách vedle prodejny Coop u p.
Martáška. nedodělanou komunikaci v Jimlinku směrem ke křižovatce a nedodělanou komunikaci podél
železniční tratě směr od dětského hřiště k silnici na Cítoliby. Zakázka by se dala realizovati po částech.
každá komunikace jednotlivě. Starosta přislíbil. že realizaci bude se zastupitelstvem konzultovat.
p. Bakosová." chápu to dobře, že se posouvá i datum realizace osvětlení v Jimlínku?
Starosta: vzhledem k našemu rozhodnutí odložit realizaci oprav komunikací neuděláme provizorní
řešení o kterém jsme uvažovali, ale osvětlení uděláme ,línálně a v plném rozsahu. Zaměřit to umíme a
doděláme osvětlení v Jimlínku i ve slepé ulici vedle obchodu, kde bydlí p. Baborová. Na veřejné
osvětlení máme dotaci v rámci programu EFEKT 2020, kterou musíme do konce ři)'na realizovat.
7. Dotace z OPŽP ,,Protipovodňová opatření obce Jimlín"
Starosta uvedl, že žádost o dotaci podávala obec v listopadu loňského roku na Ministerstvo životního
prostředí ve spolupráci se společností ENVIPARTNER v rámci akce ,,Protipovodňová opatření obce
Jimlín". Součástí tohoto projektu bylo zpracování projektu vybudování lokálního výstražného a
varovného systému před povodněmi - bezdrátového rozhlasu a digitální povodňový plán obce. projekt
je podpořen 70 % dotací. Starosta zastupitelům poskytl zpracovaný náhled rozpočtu projektu.
p. Mikovcová z tabulky MŽP o podpořených projektech není vyčíslená Jínanční spoluúčast obce na
projektu.
starosta.' ano, podíl obce je nazván jako národní dotace. Jde o částku 749 522,10 KČ. Celkem projekt
vyjde obec na 2 498 tis. KČ, z čehož dotace činí l 749 tis. KČ. Ta však bude upravena podle nabídnuté
ceny dodavatele, který bude vybrán na základě výběrového řízení realizovaného jírmou Envipartner.
Dalšími náklady pro obec je zpracování digitálního povodňového plánu, což je podmínkou dotace a
dotační management, na které máme s Envipartnerem uzavřenou smlouvu ajsou uznaie/nými náklady
projektu. Tyto náklaQý, které musíme ještě vynaložit, jsou ve výši 187 tis. KČ. Závěrečnou fakturu na
realizaci projektu by mohl uhradit poskytovatel dotace. Tyto náklady jsou součástí rozpočtového
opatření č. 5. Vrámci projektu by mělo být instalováno celkem 52 hnízd s hlásiči, digitální ústředna
vč. počítače.
8. Dotace z MF ,,Rekonstrukce fasády a střechy objektu MŠ Zeměchy"
Starosta uvedl, že obec 11. 6. 2020 obdržela sdělení Ministerstva financí o vyhovění žádosti o
poskytnutí dotace ve výši 90% na akci ,,Rekonstrukce fasády a střechy objektu MŠ Zeměchy".
Spoluúčast obce v tomto případě je pouze 10%. Náklady na akci jsou zahrnuty v rozpočtu na základě
schváleného rozpočtového opatření č. 2 ze dne l 1.3.2020. I zde je možná varianta placení faktur přímo
dotačním orgánem. Výběrové řízení na opravu střechy MŠ již bylo ukončeno a vyhrála jí místní
společnost PP stavby s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku. Obec již obdržela veškerá důležitá
stanovisk& především pak Krajské hygienické stanice a odboru životního prostředí, na základě kterých
nám stavební úřad v Lounech přednostně vyhověl a vydal souhlas s ohlášením stavby.
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p. Mikovcová: kdy musí být ukončena realizace?
starosta: do 15.11.2020. výběrové řízení na opravu fasádyještě není dokončeno. Předpokládáme, Že
během prázdnin bude realizována kompletně střecha a rádi bychom, aby se podařilo dokončit ifasádu
směrem do zahrady MŠ, ale to budeještě předmětem dalšíhojednánj protože není vybraný zhotovitel.
9. Zapojení obce do projektu České pošty a.s. ,,Pošta Partner" a provozování partnerské poboČky
v obci Zeměchy.
Starosta uvedl, že návrh smlouvy (příloha č. 4 zápisu) byl předložen zastupitelům k prostudování.
Oproti návrhu je zahájeni provozu pošty posunuto na 1.9.2020. Dispoziční rozvržení interiéru již pošta
dodala a převážně ho má v na starosti místostarosta Grund. Vybavení hemičky by bylo zapotřebí
vyklidit, pan starosta požádal paní Bakosovou, aby tak učinila do do 11.7. 2020. Vybavení. které bylo
pořízeno z prostředků obce bude nabídnuto do MŠ, nebo umístěno v sokolovně.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Mikovcová: budou se na poště vyplácet i důchodý?
Starosta.' ano, vyplácení důchodů je transakce oceněná provizí. Průměrná pošta mívá zisk z transakcí
2 500 KČ. Za službu - provoz pošty, získáme pevnou částku 9 400,- KČ měsíčně.
p. Svítek.' vybavení pošty bude dělat obec nebo pošta?
p. Grund: většinu vybavení dodá pošta.
starosta: stavební část bude dělat obec, ostatní pošta tzn. technické vybavení a nábytek.
p. KrtiČku: prošeljsem si smlouvu, nenašeljsem v ní řešení situace, pokud by chtěla obec odstoupit od
sm/ouíy. Požadovala by pošta po obci něiakou sankci?
Starosta.' ne. Provoz poš(y v podstatě závisí na starostovi.
p. Mikovcová: ve smlouvěje uvedeno, že provozovánípošjyje podnikání Mohla by se pošta provozovat
v přjpravovaném projektu Polyfunkčního domu Jimlín, když podmínku dotace je nepodnikutelské
Yyužití objektu?
starosta." děkuji za připomínku, budu to konzultovat s projektanty a dotačním managementem.
Baborová.' pokud by lo možné nebylo, tak v tom nevidím problěm. Umístění poš{ý u obchodu a
autobusové zastávky se mi zdá pro občany výhodnější.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín
1. souhlasí se zapojením obce do projektu České pošty a.s. POŠTA PARTNER
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - pošta Partner
Jimlín, s tím, že v případě výpovědi, Česká pošta, s.p. může v obci provozovnu zrušit bez náhrady.
Č.USNESENĹ
HLASOVÁNÍ,
PRO
PROTI
ZDIÚEL SE
STAV
161/14/2020
Zdržela se: Bakosová
Proti: Mikovcová
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10. Rozpočet

a) žádost o poskytnutí návratné finanČní výpomoci tj Sokol Zeměchy

Starosta uvedl, že jde o financování vypracování projektové dokumentace na objekt Sokolovny,
zpracované v souvislosti s přípravou projektových žádostí na projekt ,,Rekonstrukce objektu
Sokolovna Zeměchy do výzev dotačních programů, kde oprávněným žadatelem o dotaci do majetku
obce Jimlín bude TJ Sokol Zeměchy. Požadovaná projektová dokumentace pro získání dotace na
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projekt obsahuje předprojektovou studii, projektovou dokumentaci DSP a vyři'zení stavebního
povolení.
Smlouva o poskytnuti návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Jimlín č. VPS/01/2020 je příloha
č. S zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a pňtomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Baborová.' se zastupitelkou p. Bakosovou se zdržíme hlasování, z důvodu podiatosti v této záležitosti.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín
l. schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Jimlín ve výši 1 070 850,- KČ pro
TJ Sokol Zeměchy,
2. schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Jimlín č.
VPS/01/2020,
3. pověřuje starostu podpisem smlouvy dle bodu 2.
Č.USNESENĹ
· · l PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
162/14/2020
HLASOVANI'
Zdržela se: Bakosová, Baborová
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b) rozpočtové opatření č. 5 (příloha cZ 6 zápisu)

Starosta uvedl, že na příjmové straně rozpočtu se upravuje výše dotace na veřejné osvětlení EFEKT
2020 z důvodu výše vysoutěžené ceny. Na výdajové straně rozpočtu jde o navýšeni na již zmíněnou
realizaci protipovodňových opatření - rozhlasu a oprav silnic a chodníků. Na silnice se rozpočtovaná
částka navyšuje z důvodu víceprací v Jimlínku, kde se nám zvětšil rozsah o napojeni na komunikaci
SŮS a za zatáčku podél železniční trati u dětského hřiště a úprav vpustí. Starosta uvedl, že by rád ještě
dokončil rozpracované chodníky v Jimlinku. Navrhl navýšit na komunikacích rozpočet o 2 600 tis. KČ.
Navýšení bude kryto z položky na opravy rybníků, kde navrhl rozpočet snížit o l 200 tis. KČ. Je to
z důvodu zpětvzetí žádosti o dotaci z MZE, protože zpracovaná projektová dokumentace nevyhovuje
požadavkům dotace. Firma, která dokumentaci zpracovávala, se mnou nekomunikuje, uvedl starosta.
Další výdaj v rozpočtové změně je l 000,- KČ na doplatek pojištění.
p. Mikovcová.' rozumím tomu správně, že na komunikace a chodníku přidáváme 2 600 tis. KČ, z čehož
jsou vícepráce na komunikace 600 tis. KČ a na chodníkyjsou 2 mil. KČ?
starosta.' přesná čísla nyní nemám po ruce, ale v podwatě ano, je to takto. Na dokončení rozdělaných
chodníkůjsou potřebaještě 2 mil. KČ.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvalu e rozpočtové opatření č. 5
Č.USNESENĹ
. . ' PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
163/14/2020
HLASOVANI'
Zdržela se: Baborová

7

l

8

STAV
schváleno

11. Navýšení počtu dětí zapsaných k docházce do Mateřské školy Zeměchy ve školním roce
2020/2021
Starosta uvedl, že Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zeměchy,
požádala Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje o navýšení počtu přihlášených děti do mateřské
školy na celkový počet 26 zapsaných děti, protože kapacita mateřské školy činí 25 dětí. Žádost byla
posouzena kladně, a proto se obrátila i na zastupitelstvo o schválení navýšení počtu dětí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín souhlasí s navýšením počtu dětí zapsaných k docházce do Mateřské
školy Zeměchý ve školním roce 2020/2021 o 1 dítě na celkových 26 dětí.
Č.USNESENÍ
l
· .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
164/14/2020

HLASOVANI'
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12. Diskuze
starosta.' řeším umístěni' barevných kontejnerů v obci. Pokudje občané nechtějí předjejich domy, tak
je ze stanoviště stahujeme. Jsou však i občané, kterým kontejnery v blízkosti bydliště nevadl: dokonce
nabídli obci takovou pomoc, že se o kontejnery starají. Sledujíjejich naplněnost, mají na svém pozemku
umístěny náhradní kontejnery, které po naplnění vyměňují, aby se na stanovištích nehromadil odpad.
Je to pan Magáš a paní Polažincová, oba ze Zeměch. Moc jim za to děkuji. Dnešního zasedání se
účastní paní Le/7erová, která mně požádala o odstranění kontejnerů zjejich ulice.
p. Le/7erová.' občané v naší ulici chtějí odstranit kontejnery z důvodu velké prašnosti, ka!yž do ulice
jezdí občané s odpadem i popeláři a z důvodu zápachu a nepořádku kolem kontejnerů.
starosta." pro nás toto umístěni bylo ideální. Uliceje neprůjezdná a ze silnice hnízdo kontejnerů nebylo
viditelné.
p.Grund: dáme je někum jinam. Náš záměr byl, aby občané měli kontejnery k dispozici v dostupné
vzdálenosti.
starosta.' na minulém zasedání zastupitelstva jsem slíbil předložit Vám návrh poplatků za svoz
komunálního odpadu v následujícím roce. Vypracoval jsem návrh, ke kterému bych Vás požádal o
iyj'ádření. Oproti současnému, tam nejsou velké změny.
p. Mikovcová: bude možnost si koupitjednorázový vývoz popelnice? Potřebuji ho v zimě, kdyžje popel.
starosta.' určitě, budeme prodávat nálepky i na jednorázoYý vývoz. Bude možnost dokoupit si i
celoroční vývoz popelnice, nad základní poplatek podle počtu občanů v bydlišti, samozřejmě za cenu
nákladů za Yývoz a skládkování. Jako to bylo doposud. Prioritou však je, aby občané měli jen 1101
popelnice.
p. Le/7erová: bude zachováno pořád více hnízd barevných kontejnerW
starosta: ano samozřejmě bude. Máme v plánu v rámci dotace vybudovat 3 přístřešky na konteinen'.
Třeba se to občanům bude líbit a nebudou mít problém umístit hnízdo poblíž jejich domu. Z dotace
také pořídíme další kontejnery.
p. Bakosová, nešlo by častěji vyvážet papír, nebo naiýšit počet kontejnerů? Hlavně na papír.
starosta: svozováJírma má omezenou kapacitu, navýšit počet Yývozů nám nepovo/L
p. Svítek: s papírem a kartonyje vellY problém. Ve sběrně odebírám kartony za 1,5 KČ za l kg. Také
se musí brát ohled na popeláře, v den svozuje zaparkováno na komunikacích hodně aut a oni pak mají
problém projet. Je to problém v Jim/ínku na nových komunikacích.
starosta.' ano vím, že to je problém. Pro komunálni' odpad ve čtvrtekještě zajedou, ale vývoz velkých
kontejnerů s tříděným odpadem je komplikovaný. Zejména na pozemku naproti Sadilům. S tím budeme
9

muset něco udělat, Pravděpodobně budeme muset z tohoto místa kontejnery přemístit, aby byly lépe
přísíupné svozové./írmě.
p. Le/7erová: ještějsem se chtěla zeptat na šíři komunikací. Je dána něiakým nařízením?
starosta.' základni šíře je 5 m, tam kde to nejde vše konzultuji s projektantem, chodník podle normy
musí být 1,5 m.
p. Mikovcová: mohl bys udělat iuformační schůzku s občany, aby měli přehled o projektu v jeho
rozpracovanosti a mohli se k němu vyjádřit.
starosta: ano s projektantem se domluvím ohledně dokončení dalších projektů na komunikace,
abychom měli možnost před dokončením projektu informovat občany.
p. Mikovcová: je nutné dělat tak vysoké obrubníky? Byla jsem v Dobroměřicích, kde obrubníky od
silnice jsou tak 3-4 cm. Voda má kum téct. VJimlínkujsem si všimla, že se dě/qjí velké louže.
p. Krejčík: v Dobroměřicích se voda do zelených pásů vsakuje, proto jsou obrubníjty nízké. U nás se
naopak nemá vsakovat nikde, proto jsou zde obrubníky odrazové. Jediná louže se dělá u p. Valeše.
starosta.' vsakovací máme ulici k dětskému hřišti a pak část ulice, naproti Neubertům směrem kp.
Petrlíkovi, protože tam není kanalizace. Obrubníky jsou vysoké 10 cm tam, kde komunikuce sousedí
přímo s chodníkem. Toje v Jimlínku pouze u Sadilů. Je to ochrana chodce před automobily. Jinde jsou
obrubníky vysoké pouze 2 cm. Je to kvůli tomu, aby voda zůstávala na komunikaci a stékala dojůnkční
deštbvé kunalizace. Máme 5 let záruční dobu. Vím jen o prohlubni před domem p. Valeše, kteroujsme
již reklamovali a máme přislíbenu opravu.
p. Svítek: proč nejde v Zeměchách rozhlas?
starosta: je to přerušeno, nezbývá nám, než pochu na nový rozhlas. Do starého nemá smysl již
investovat. Trápí se s tím i v jiných obcích, jak vím ze zasedání Mikroregionu Lounské Podlesí
p. Mikovcová." mám podnět od občanů, že dříve se dával Yýpis usnesení ze zasedání ZO na tabuli do
Zeměch a nyní tam není, nešlo by dávat usnesení na tabuli do Zeměch?
starosta: ano můžeme tam Yýpis usnesení dávat.
p. Mikovcová: je nutné nechat opravit pumpu na hřbitově. Také je zapotřebí ostřihat oschlé ll>y před
hřbitovem v Zeměchách, jedna je čerstvě ulomená. Když se to udělá, ony si vytvoří nový terminál.
Uschláje bříza na hřbitově v Zeměchách a také stromy proti Votavům.
starosta: studnu nechám opravit a lípy zadám p.Martáškovi.
p. Bakosová: mohou se vytahat cedule na návsi v Zeměchách ohledně zákuzu parkování?
starosta: ano, zítraje iyndáme všude tam, kde už nejsou potřeba.
13.

Závěr

Starosta ukončil jednání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín v 19:00 hod.

10

přijatá usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 22.6.2020 na Obecním úřadě obce Jimlín
152/14/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatelky zápisu ze 14. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jimlín Ing. Kateřinu Orinčákovou a Ing. Jmu Mikovcovou.
153/14/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Jimlín
154/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín souhlasí s celoročním hospodařením Obce Jimlín v roce 2019,
a to bez výhrad.
155/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje:
l. pacht části pozemku - 600 m2 p.č. 365/6 v k.ú. Jimlín dle situačního zákresu v katastrální mapě panu
2. pověřuje starostu obce podpisem pachtovní smlouvy.

za pachtovné ve výši 600 KČ za rok.

156/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje:
l. nabyti pozemku p.č. 343/2 o výměře 82 m2 v k.ú. Jimlín, od
na základě darovací smi. č. JIM169/2020
2. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
157/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje:
l. nabytí pozemku p.č. 343/1 o výměře 52 m2 v k.ú. Jimlín, od
na základě darovací smi. č. JIM173/2020,
2. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
158/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje:
1. nabytí pozemku p.č. 979 o výměře 56 m' v k.ú. Jimlín oddělené GP č, 390-41/2020 od p.p.č. st. 296
v k.ú. Jimlín, od
na základě darovací smi. č.
JIM171/2020
2. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
159/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje:
l. nabyti pozemku p.č._343/6 o výměře 64 m2 a pozemek p.č. 343/4 o výměře 68 m2 v k.ú. Jimlín, od
, na základě darovací smi. č. JIM170/2020
2. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
160/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje:
l. nabytí pozemku p.č. 343/5 o výměře 137 m' v k.ú. Jimlín, od
0
na základě darovací srnl. č. JIM168/2020,
2. pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.

é

161/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín:
l. souhlasí se zapojením obce do projektu České pošty a.s. POŠTA PARTNER
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - pošta Partner
Jimlín s tím, že v případě výpovědi, Česká pošta, s.p. může v obci provozovnu zrušit bez náhrady.
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162/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín:
1. schvaluje poskytnuti návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Jimlín ve výši l 070 850,- KČ
pro TJ Sokol Zeměchy,
2. schvaluje Smlouvu o poskytnuti návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Jimlín č.
VPS/01/2020,
3. pověřuje starostu podpisem smlouvy dle bodu 2.
163/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
164/14/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín souhlasí s navýšením počtu dětí zapsaných k docházce do
Mateřské školy Zeměchy ve školním roce 2020/2021 o l dítě na celkových 26 dětí.
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Seznam příloh zápisu:
l. Prezenční listina zastupitelů obce
2. Prezenční listina hostů

3. Situační zákres pachtu části pozemku p.č. 365/6 v k.ú. Jimlín
4. Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - pošta Partner Jimlín
5. Smlouva o poskytnuti návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Jimlín č. VPS/01/2020,
6. Rozpočtové opatřeni č. 5/2020

Zápis byl vyhotoven dne 23. 6. 2020

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Šilínková

Ověřovatelé:

Ing. Mikovcová Jana

d,, EGG. 2ezo

Ing. Kateřina Orinčáková

d,, Ac . c. ,q. jt

Starosta:

Ing. Vladimir Svoboda

R,,,i,koob,e'

R

d,, ze, 6, zia'

.
JIML
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