obec Jimlín
Zastupitelstvo obce Jimlín

Jimlín, 07.12.2020

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 07.12.2020 na Obecním úřadě Jimlín
l. Úvod
a) Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jimlín bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou obce. Starosta
konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, což znamená, že
zasedání je schopno se právoplatně usnášet. Zastupitel Mgr. Jan Krtička se účastní jednání
zastupitelstva distančním způsobem formou videoschůzky přes Google Meet z důvodu pozitivního
testu na koronavírus.
b) Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín Jaroslava
Krejčíka 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 ověřovatele zápisu z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín Jaroslava Krejčíka a Ing. Janu Mikovcovou.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ,
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C) Schválení programu
Starosta obce navrhl změnu programu spočívající ve staženi písm. b) v bodě č. 4 Místní poplatek za
provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Navržený program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín:
l. Úvod
a) Zahájení
b) Určení ověřovatelů zápisu
c) Schválení programu
d) Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem:
a) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s.
b) Žádost o pacht pozemku p. č. 1216 o výměře 13 658 m2 v k. ú. Zeměchy u Loun (příloha č. 2).
C) Souhlas s umístěním stavby rodinného domu na pozemku parč. č. 1082 v katastrálním území
Zeměchy,
d) úprava plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru:
- 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.
3. Dotace a rozvojová strategie
a) Podání žádosti o dotaci na akci ,,Revitalizace místních komunikací - Jimlín část B"
z Ministerstva pro místní rozvoj.
b) Podání žádosti o dotaci na akci ,, Obnova silničních mostů v obci Jimlín - SO 201 MOST
JIMLÍN-001 Přes Hasinu u č.p. 41" z Ministerstva pro místní rozvoj.
C) Rozvojová strategie obce Jimlín (místní části Jimlín a Zeměchy) pro období 2020 - 2027
4. Obecně závazné vyhlášky (OZV)
a) Společný školský obvod ZŠ,
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b) Požární řád.
5. Rozpočet
a) Rozpočtová opatření obce Jimlín na rok 2020
b) Návrh rozpočtu obce Jimlín na rok 2021
6. Diskuze
7. Závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín.
Č. USNESENÍ
. .
PRO
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Zdržela se: Bakosová
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d) Kontrola plnění usnesení
Starosta informoval zastupitele, že všechna usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jimlín konaného
dne 21. 9. 2020 byla splněna.
2. Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem
a) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Jimlín a SVŠ a.s. (příloha č. 3 zápisu)
Starosta informoval zastupitele o záměru uzavření SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ mezi obcí Jimlín a SVŠ a.s. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín:
l. schvaluje strpět věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě pro Severočeskou vodárenskou
společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, spočívající v povinnosti
strpění uložení a provozování inženýrské sítě kanalizační řad a s tím související umožnění vstupu a
vjezdu na pozemek (-ky) parč. č. 61/1, 61/2, 61/3, 62, 63, 81/1, 335/26, 335/34, 335/60, 343/3,
344/15, 346/1, 349/16, 362/8, 832/5, 873/1, 874/1, 874/5, 874/7, 874/9, 874/10, 874/11, 876/2,
878/1, 880/1, 885/2, 886/1, 886/9, 886/13, 887/1, 891, 900/2, 904/2, 904/5, 913, 938, 939, 940, 941,
942, 943, 944, 945, 946, 952, 962, 963, 965 v k.ú. Jimlín, za účelem údržby, oprav a odstranění
havárií na inženýrské síti, a dále zdržení se stavební činnosti a výsadby stromů v prostoru
vyznačeném geometrickým plánem č. 383-40/2020 za jednorázovou úplatu 2000,- KČ,
2. rozhoduje o uzavření návrhu znění SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ
SÍTĚ, který je přílohou tohoto usnesení,
3. ukládá starostovi obce Jimlín podepsat smlouvu dle bodu 2.
Č. USNESENÍ
171/16/2020
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b) Žádost o pacht pozemku p.č. 1216 o výměře 13 658 m' v k.ú. Zeměchy u Loun (příloha č. 4
zápisu)
Starosta informoval zastupitele o opakované žádosti o dlouhodobý pronájem obecního pozemku,
kterou podal obecnímu úřadu pan Janich za účelem údržby zeleně v obci. Náletové dřeviny a
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nemocné stromy má v úmyslu vykácet, použít na topení a nahradit novými. Pozemek má v úmyslu
udržovat bez odpadků a volně přístupný občanům obce. Pan starosta informoval, že s odborem
životního prostředí Městského úřadu Louny projednal připomínku pí. Mikovcové, že jde o
biokoridor, jehož součástí má v budoucnu být i rekultivovaná skládka v bývalém kamenolomu. Ing.
Marie Nováková, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Louny sdělila, že vzhledem
k tomu, že obec dosud nemá schválený územní plán, nejedná se z jejich pohledu o biokoridor. Dokud
nebude vydán a schválen územní plán obce Jimlín, je v pravomoci zastupitelstva rozhodování o
nakládání s tímto pozemkem. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Janich.' tak nej>rve bych se zeptal, zda je ta možnost si pozemek pronajmout, za kolik a zda má o
tento pozemek zájem ještě někdo jiný.
p. Svoboda.' jde o záměr pachtu, který teprve bude zveřejněný. Proto v současné době nelze říci, zda
má o tento pozemek zájem ještě někdo jiný. Dnes zastupitelstvo pouze rozhodne, zda záměr pachtu
zveřejnj či nezveřejnL
p. Svítek: může nám p. Janich upřesnit, jaký má s pozemkem záměr?
p. Janich.' tak především mám záměr pozemek vyčistit. Je tam tak minimálně 50 ks pneumatik, které
odvezu a zlikviduji. Likvidaci těchto pneumatik mám již domluvenu. Pokácím staré a nemocné stromy
a za ně vysázím nové. Je to služba pro obec, budu pozemek udržovat a sbírat odpadky. Záleží také na
ceně, za pronájem pozemku. Kdyby to byla 1,-KČ za m2, takje to docela dost. Při výměře 13 000 m2
by cena činila 13 000,-Kčza rok a to bych si raději za tuto cenu dřevo nakoupil. Za to, že pokácím 3
až 4 stromy, za které vysázím nové a budu ještě pozemek udržovat, to by se mi nevyplatilo.
p. Svítek: s tím jsi ale přišel (ý, že chceš pozemek pronajmout.
p. Janich.' ano, ale já to považuji za službu pro obec a odměnou pro mě bude, že si pokácím pár
stromů na zimu.
p. Svoboda.' ano chápeme, že se jedná o cenu za pronájem pozemku, aby byla pro nájemce přijatelná.
p. Janich.' také přemýšlím o dalších možnostech využitípozemku. Jeden ze záměrů by byl zájem Karla
Fryče mladšího, který by zde vybudoval dřevěný srub pro konání potlachů. Hluk spojený s touto
aktivitou by vadit nemusel, protože pozemekje daleko za vesnicL Další možností využití by mohlo být
vytvořeni" dráhy na sáňkování hlavně pro místní děti. Je tam krásný svah dlouhý víc než 50 m. Vobci
nenížádný svah na sáňkoí'ání a kdyby se zde vykácel pruh, dala by se tam udělat sáňkařská dráha.
p. Svítek.' tomu já tedy moc nerozumím, protože když tam něco vykácíš, zůstanou tam jy kořeny a
sáňkovat tam asi nepůjde. Ani záměru Karla, který bude na obecním majetku stavět nějakou boudu,
také moc nerozumím.
p. Janich.' pro sáňkařskou dráhu by se vykácely pouze nemocné stromy, kterých je tam teď 20 až 30 a
bouda by se dala kdykoli rozebrat. Tam jde o to udělat tam nějaké ohniště s lavičkami, kum by se
dalo sednout bokem od vesnice a provádět tam trempskou činnost.
p. Svítek: já souhlasím s vyčištěním pozemku, ale nelíbí se mi ten záměr se sáňkařskou dráhou,
protože se to nikdy tak dobře nevyčistl: aby se tam dalo sáňkovat.
p. Janich.' nemyslím si, že to bude potřeba vyčistit tak dobře. Když napadne dost sněhu, sáňkovat tam
půjde. Dále se tam dá udělat třeba naučná stezka pro děti, jako mají v Lipenci, mám spoustu jiných
nápadů, jak pozemek využít pro obec a místní občany.
p. Svoboda.' je to zajímavá myšlenka, protože obec nikdy nebude mít čas ani prostředky na takovéto
pro/'ek(y a možná by stálo za úvahu využít takovouto iniciativu ze strany občanů na využití obecních
pozemků, kterých mimochodem není mnoho. V tomto případě se v obecné rovině nabízí otázka, zda
(ýto pozemky nechat svému osudu, nebo je pronajmout případným zájemcům a nějakje využít.
p. starosta.' Za mého působení ve funkci staros(y je to první případ a já doporučuji ho využít a tento
záměr podpořit.
pí. Mikovcová.' mě to tedy překvapilo, co tady p. Janich říká, protože původně to bylo prezentované
tak, že pan Janich zde chce pouze těžit dřevo a uklidit nepořádek. To byly jediné dvě věci, o kterých
jsme se minule bavili, a nic jiného tady nezaznělo a myslím si, že takovéto ahiviý bude velmi obtížné
zlegalizovat. Když si jdete sáňkovat někam, kde je ně/'aký kopec, je to v pořádku. Ale pokud někde
někdo připraví dráhu, někdo by mohl říci je to obecní nebo je to p. Janicha, a když se tam něco stane
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tak lidi budou hledat viníka Budou říkat, proč tamto nebylo přfpravené a ošeřené a kdo za to může.
Opravdu bych se obávala, aby na takové na sáňkařské dráze byla zajištěna dostatečná bezpečnost.
p. Janich.' to se dá přeci vyřešit cedulí ,,NA VLASTNI'NEBEZPEČĹ".
pí. Mikovcová.' další věcí je stavění srubu a ohniště na obecním pozemku a za jakých podmínek.
Obávala bych se př4gadného požáru. Já bych se vrátila zpátAy k původním záměru, těžby nemocného
dřeva za službu obci, údržbu a vyčištění pozemku. Vždyt' se to vůbec nemusí dělat formou pronájmu
něiakého pozemku. Obec by mohla vyznačit dřevo, které se dá vytěžit, spočítá se přibližně jeho
hodnota a řekne se například, že dřevo má hodnotu. 30 000,-KČ. Když ten pozemek uklidíte, odečte se
Vám částka 10 000,- KČ až 20 000,- KČ a nemusí se vůbec žádný pozemek pronajímat. Prostě se
vymezípruh, o který se bude dogčný starat a nemusí to být ani celé.
p. Brabec.' ano takhle jsem to říkal už minule. Dejme tomu něiaký řád, jajtý pruh, jaké stromy
pokácet, aby to ničemu nevadilo. Prostě tomu musíme dát ně/'aký smysl a řád.
p. Janich.' dobře, ale pakje otázka, proč se o pozemek nikdo nestaral 20 let?
p. Brabec.' ale to sem nyní nepatřl: my teď' řešíme, že (y si to chceš pronajmout a myjsme pro. Určitě
tam jsou stromy, které nejsou zdravé a mohly by i na někoho spadnout. Vykácejme náletové dřeviny a
celé to vyčistíme. My sijenom chceme stanovit pravidla a domluvit podmínAy pronájmu.
p. Janich.' ano já bych se smlouvou zavázal, že to udělám. Pokud by se jednalo pouze o vykácení
stromů za něja/ý úklid, tak dám od toho ruce pryč. Chtěl bych, abychom uzavřeli nájemní smlouvu.
Měl bych vůči obci závazek pozemek uklízet a sáňková dráha, srub, sezení a ohništějsou jen dalšími
nápady, které by se tam daly realizovat.
p. Brabec.' ano proč ne. Domluvíme se za jakých podmínek, se co udělá, a můžeme to sepsal.
Opravdu mi jde jen o to, aby to mělo něiaký řád.
p. Krtičku: vždyt' ta pravidla budou obsažena v té nájemní smlouvě. My pozemek pronajmeme a
v nájemní smlouvě vyjmenujeme činnosti, které tam don/čný může dělat.
p. Svoboda.' ano o tom se celou dobu bavíme. Musíme ve smlouvě vyjmenovat, co tam může ďo{yčný
dělat, za jakých podmínek, jaká bude výpovědní doba, abychom se mohli s doiýčným rychle rozloučit,
kdyby porušoval domluvená pravidla.
p. Grund.' ale vždyt'za stejných podmínek pronajímáme i parcely podzámkem.
p. Brabec.' ano ale tady se bavíme o jiné ceně. Pozemky pod zámkem pronajímáme l m2 za 1,-KČ.
S tím Jarda nesouhlasL
p. Janich.' ano, to by se mi nevyplatilo ani, kdybych to zajeden rok celé vykácel.
p. Svoboda.' ta cena nemusí být l m2 za L-kč. Ve vyhlášce máme stanovenu nějakou cenu minimální
a tu bychom měli dodržet. Navrhuji Yývěsit záměr pachtu a mezi tím přjpravíme smlouvu a její
podmínky.
pL Mikovcová: počítejme s tím, že až to pronajmeme a objeví se tam motorová pila, tak se nám
přihlásí dost dalších zájemců o takovýto pronájem pozemků.
p. starosta.' a to je dobře nebo špatně? Proč za úklid a pořádek takovéto obecní pozemky
nepronajmout. Třeba se nám to osvědčí Pojdhie to zkusit.
pL Mikovcová: já také nevím, zda je dobře nebo špatně, jen se obávám zvýšeného zájmu o takovýto
pronájem pozemků. A nemůžeme všude všechno vykácet. Také jsou lokali(y, kde nemůžeme lokali(y
vyčistit odpodrostů. Je tam plno zvěře, chodí se tam schovávat.
p. Svoboda.' ano Jana to myslí dobře. Opravdu nemůžeme všude všechno vykácet. Pojd)ne zkusit
tento pozemek pronajmoutjako první vlaštovku a uvidíme.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje záměr pachtu pozemku p.Č. 1216 o výměře 13 658 m' v k.ú. Zeměchy u Loun,
2. ukládá obecnímu úřadu Jimlín zveřejnit záměr dle bodu l.
Č. USNESENÍ
. .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
172/16/2020
HLASOVANI'
6
Zdržela se: Bakosová, Mikovcová, Baborová
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c) Souhlas s umístěním stavby rodinného domu na pozemku parč. č. 1082 a 1084 v
katastrálním území Zeměchy.
Starosta informoval zastupitele o záměru výstavby RD na pozemcích 1082 a 1084 v katastrálním
území Zeměchy u Loun. Protože se jedná o pozemky, které se nachází v nezastavěném území a
přímo sousedí s hranici zastavěného území, je jejich využití pro stavbu rodinného domu možné, ale
podléhá souhlasu Zastupitelstva obce Jimlín. Zastupitelstvo obce Jimlín jakožto dotčený orgán může
vydat souhlas v souladu s §188a odst. l stavebního zákona s umístěním stavby rodinného domu na
pozemcích 1082 a 1084 v katastrálním území Zeměchy u Loun. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín dle § 188a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánovaní a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s umístěním stavby rodinného domu na
Rozemcích 1082 a 1084 v katastrálním území Zeměchy u Loun.
C. USNESENÍ
. .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
173/16/2020

HLASOVANI'
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pL Mikovcová.' já bych k tomu měla jednu poznámku. Koukala jsem na zastavovací studii a oni mají
posunuiý ten vjezd až úplně dolů. Když tady dáváte dohromady různé pozemky tak by stálo za to se
s nimi domluvit, zda by obci neposkytli část tohoto pozemku na cestu, která by vedla pod tím svahem.
V minulosti jsme toto projednávali s původním vlastníkem a on s tím souhlasil. Než jsme to stačili
uskutečnit, tak on to prodal a nyní bychom se mohli na tom dohodnout se současnými majiteli.
Svoboda.' ano máme stejný záměr udělat cestu pod svahem směrem k zastavěným pozemkům a pak
uálé od zastavěných pozemků až k odstavné ploše u silnice vedoucí na Postoloprig či Malnice.
Problém mám se studií na tuto cestu, kterou jsem objednal na jaře 2020 a dosud nemám nic v ruce.
Projednávám s majiteli pozemků, zda by nám darovali části svých pozemků, na kterých bychom jim
na oplátku vybudovali přístupovou komunikaci. To bude s velkou pravděpodobností íyžadovat i
stavební úřad při zastavování tohoto území. Majitelé pozemků se této dohodě nebránl: já však bez
studie neumím říci, jak široký pás pozemku bych od těchto majitelů požadoval převést. Slibuji, že
v příštím roce 2021 studii seženu a s majiteli pozemků začnu cestu řešit.
d) úprava plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti Šíření koronaviru:
- 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.
Starosta navrhl na základě žádosti nájemců a nevyužívání pronajatých prostor v souvislosti
s opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru odpuštění plateb nájemného za měsíce říjen,
listopad a prosinec r. 2020. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje odpuštění plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru
za měsíce říjen, listopad a prosinec r. 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 l.
Č. USNESENÍ
. .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
174/16/2020

HLASOVANI'

9

schváleno

3. Dotace a rozvojová strategie
a) Podání žádosti o dotaci na akci ,,Revitalizace místních komunikací - Jimlín část B"
z Ministerstva pro místní rozvoj.
5

Starosta informoval zastupitele o záměru podání žádosti o dotaci na akci ,,Revitalizace místních
komunikací — Jimlín část B" z Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, podprogramu DT 117d8210A. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
pí. Mikovcová.' co se rozumí revitalizací místních komunikací v Jimlíně, část B?
p. Svoboda.' jedná se o dokončení těch tří komunikací v Jimlínku. Prvníje od křižovatky k prodejně
COOP, druháje ta slepá za prodejnou COOP a ta třetíje od dětského hřiště k vlakové zastávce. U
všech tří máme souhlas s napojením těchto místních komunikací na silnici III. třídy směrem na
Cítoliby. Mám povolení této opravy i od stavebního úřadu, tak věřím, že toto nebude důvodem
případného vyřazení tohoto projektu z dotace.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ,,Revitalizace místních
komunikací - Jimlín část B" z Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, podproqralnu DT 117d82lOA.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ,
PRO
PROTI
ZDIŮEL SE
STAV
175/16/2020

9

schváleno

b) Podání žádosti o dotaci na akci ,,Obnova silniČních mostů v obci Jimlín - SO 201 MOST
JIMLÍN-001 Přes Hasinu u č. p. 41" z Ministerstva pro místní rozvoj.
Starosta informoval zastupitele o záměru podání žádosti o dotaci na akci ,, Obnova silničních mostů v
obci Jimlín - SO 201 MOST JIMLÍN-001 Přes Hasinu u č. p. 41" z Ministerstva pro místní rozvoj,
dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu DT 117d8210C. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ,,Obnova silničních mostů v
obci Jimlín - SO 201 MOST JIMLÍN-001 Přes Hasinu u č. p. 41" z Ministerstva pro místní rozvoj,
dotačního proťralnu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu DT 117d8210C.
Č. USNESENI
. .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
176/16/2020

HLASOVANI'

9

schváleno

c) Rozvojová strategie obce Jimlín (místní části Jimlín a Zeměchy) pro období 2020 - 2027
(příloha č. 5 zápisu)
Starosta informoval zastupitele, že obec má zpracovanou Rozvojovou strategii obce Jimlín pro
období 2014 - 2020. Zastupitelé obdrželi dokument Rozvojová strategie obce Jimlín (místní části
Jimlín a Zeměchy) pro období 2020 - 2027 e-mailem. Prioritu má dokončeni plynofikace obce, tak
aby se mohlo pokračovat v opravách komunikací a chodníků. Další prioritou je pokračování
v rekonstrukci osvětlení obce a především rekonstrukce veřejného rozhlasu, který je v současné době
v Jimlínku a Zeměchách nefunkční a na který jsme obdrželi dotaci. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje dokument Rozvojová strategie obce Jimlín (místní části
Jimlín a Zeměchv) pro období 2020 - 2027.
Č. USNESENÍ '
. .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
177/16/2020

HLASOVANI'

9

schváleno
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4. Obecně závazné vyhlášky (OZV)
a) Společný školský obvod ZŠ (příloha č. 6 zápisu)
Zastupitelé obdrželi Obecně závaznou vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy e-mailem. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje Obecně závaznou vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví část
Žpolečného školského obvodu základní školy.
C. USNESENÍ
· F l PRO
PROTI
ZDRZEL
SE
STAV
,
178/16/2020

HLASOVANI'
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schváleno

b) Požární řád (í)říloha č. 7 zápisu).
Zastupitelé obdrželi Obecně závaznou vyhláška Č. 2/2020, požární řád e-mailem. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje Obecně závaznou r"hláška č. 2/2020, požární řád.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ,
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
179/16/2020

9

schváleno

5. Rozpočet
a) Rozpočtová opatření obce Jimlín na rok 2020

rozpočtové opatření Č. 8 (příloha č. 8 zápisu),
Starosta uvedl, že příjmová strana rozpočtu se upravuje o částku l 416 112,- KČ poskytnutou MF ČR
na projekt ,,Rekonstrukce fasády a střechy objektu MŠ Zeměchy". Dále se příjmová strana navyšuje
o 180 000,- KČ za dotace od úřadu práce na VPP. Dalším příjmem je provize České pošty ve výši
40 000,- KČ za provozování Pošty Partner. Dalším příjmem je 50 000,- Kč za pronájem sokolovny a
20 000,- Kč za pronájem nebytových hospodářských prostor což je hasičárna. výdajová strana
rozpočtu je upravena v rámci stanovené kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření
usnesením č. 117/1/2018 o částku 240 000,- KČ na činnost místní samosprávy a 50 000,- KČ
z důvodu oprav objektu Pošty Partner. Nejvýznamnější byla výměna oken a instalace alarmu.
rozpočtové opatření Č. 9 (příloha č. 9 zápisu).
Starosta uvedl, že příjmová strana rozpočtu se nemění. výdajovou část rozpočtu navrhuje upravit
pouze v rámci přesunu plánovaných výdajů rozpočtu mezi jednotlivými ukazateli rozpočtu, aniž by
došlo k navýšení výdajů rozpočtu celkem. Z plánovaných výdajů na územní plán navrhuje přesunout
50 000,-KČ na veřejné osvětlení a z komun. služby a územního rozvoje navrhuje přesunout 80 000,KČ rovněž na veřejné osvětlení, které se tudíž navýší o 130 000,-KČ. Dále z plánovaných výdajů na
plynofikaci obce navrhuje přesunout 385 000,- KČ a z rozhlasu 484 000-. KČ na volby do
zastupitelstev krajů a Senátu PČR 20 500,- KČ a na místní komunikace a chodníky zbývajících 848
500-. Kč.
p. Mikovcová.' chtěla bych se zeptat proč nás volby vyšly na 1/4 000,- KČ.
p. Šilínková: ano a je na to dotace. Vzhledem ke koronaviru a speci/íckým podmínkám to tak je.
Dostalijsme zálohu ve výši 94 000,- Kč a těch 20 000,- KČ nám doplaú
7

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvalu e rozpočtové opatření č. 9.
Č. USNESENÍ
. . ' PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
180/16/2020

HLASOVANI'

9

O

STAV
schváleno

b) Návrh rozpoČtu obce Jimlín na rok 2021 (příloha č. /0 zápisu)

Starosta uvedl, že rozpočet obce pro rok 2020 je sestaven jako schodkový s objemem příjmů ve výši
15 545 tis. kč a výdajů ve výši 19 045 tis. KČ na základě hlavních rozvojových priorit obce, kterými
jsou především investice do vlastního majetku - vybudování příp. opravy místních komunikací,
chodníků, bezpečnost silničního provozu a občanů, plynofikace obce, územní plán, veřejné osvětlení
a rekonstrukce veřejného rozhlasu. Financování schodku rozpočtu bude zabezpečeno finančními
prostředky minulých let. Návrh rozpočtu kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování
obce Jimlín a jí zřízené příspěvkové organizace vC. financování projektů a poskytnutí finančních
podpor na zájmové aktivity občanů a místních sdružení občanů. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Brabec.' chci se zeptat, zda jsme v rámci toho příj'mu blízko skutečnosti.
p. Svoboda.' já jsem přesvědčen, že ano. Vrámci při)'mů jsme již započetli přiznané dotace, které jsou
v přijaých transferech, a takto je rozpočet v pořádku.
pí. Mikovcová.' a pokudjde o komunální odpad, nepočítalijste již s tím zdražením?
p. Svoboda.' určitě ne. Upravu odpadového hospodářstvíjsem do programu zastupitelstva zařadil až
na poslední chvíli, protože jsem to považoval za svůj nesplněný slib vůči Vám zastupitelům. Vtu
chvílijiž byl návrh rozpočtu hotov a zveřejněn.
pL Šilínková.' ohledně toho odpadového zákona bylo ,,dlouho ticho po pěšině" a vůbec se to neřešilo.
AŽ dnes jsem zjistila, že president dne 4. /2.2020 tento zákon podepsal. Tento zákon měl platit až od
příštího roku. Volala jsem i na ministerstvo životního prostředí a ani tam jsem nedostala žádné
informace. Nakonec ministerstvo vnitra vydalo nějakou metodiku a uvidíme, jaký to bude mít dopad
na náš rozpočet.
p. Svoboda.' v rozpočtu se projevil vliv nové ředitelky základní a mateřské školy, protože rozpočetje o
100 000,- KČ menší, než byl rozpočet bývalé paní ředitelAy.
pí. Mikovcová.' paní bývalá paní ředitelka si tam vždy nechávala 100 000,- KČ rezervu a (yto peníze jí
vždy.zbyly. A ještě bych se chtěla zeptat na co je těch 560 000,- Kč?
pí šilínková: v tom jsou výdaje na přírodní zahradu. Cena obsahuje položku za odvoz dětí ve výši
/00 000,-KČ, a zbytekje přírodnízahrada.
pí. Mikovcová.' to ten autobus vyjde na 100 000,- KČ ročně?
pL Šilínková: ano.
p. Svoboda.' chtěli bychom s paní ředitelkou ZŠ a MŠ oslovit ještě Zbrašín a Cítoliby. Máme
informace, že rodiče dětí z těchto vesnic by mohli mít zájem na umístěni' dětí do školy v Zeměchách.
pí. Bakosová.' neuvažuje se o něiakém příspěvku rodičů na dopravu těchto dětí?
p. Svoboda." uvažovali jsme o tom, ale vůbec nevím vjaké výši. Bojím se, aby pak tito rodiče
nepřestávali dávat své děti do školy.
pL Bakosová.' mohlo by to být třebajen 5,-Kč.
p. Červíček: kdyžjde o dopravu dětí do školy, dostávají rodiče na tuto dopravu peníze od sociálky.
p. Svoboda.' dobře, takjá to prověřím a zkusím se s rodiči domluvit.
pí. Mikovcová.' na zpravodajje v rozpočtu 130 tis. KČ. Stával kdysi 6 tis. KČ. Za co je ten zbytek?
p. Svoboda.' navýšili jsme počet výtisků o 25ks a jeden výtisk má téměř dvojnásobný počet stránek.
Dále jsou v ceně obsaženy náklady na zhotovení reklamních cedulí ve formátu A3 do venkovního
prostředl: sloužící ke zveřejnění údajů kjednotlivým získaným dotacím. Dále jsou tam náklady na
vydání knihy Lounsko z nebe.
pL Mikovcová.' ještě bych chtěla vědět pročje částku na sběr a separaci odpadů ve výši l 400 000,Kč? Bývala tam poloviční částka 700 000,-KČ až 800 000,- KČ.
8

p. Svoboda.' jedná se o navýšení z důvodu získané dotace. Cástka 800 000,- Kč zůstává za sběr a
separaci odpadů, částka 600 000,- KČje získaná dotace v rámci odpadového hospodářstvL Jedná se
o nákup tří l 1001 kontejnerů (žlug modrý, zelený) a dále o nákup 1201 kontejnerů na olej. Ten
stávající u prodejny COOP máme pouze v pronájmu. Dále vybudujeme v rámci této dotace tři nová
stánípro kontejnery a nakoupíme 10 ks kontejnerů na bioodpad.
pL Mikovcová.' a jaké budou (y kontejnery na bioodpad?
p. Svoboda.' budou to (ý modré, stejnéjako máme iq stávající
pL Mikovcová: a kum dáš 10 kontejnerů na bioodpad?
p. Svoboda.' je o ně velký zájem a navíc ty stávající bych chtěl upravit. Jeden minimálně na listí
s doplněním vysavače a hadicí na vysávánl: další bych chtěl doplnit o nádrž a čerpadlo na zalévání.
pL Mikovcová: ještě bych se chtěla zeptat, nikde nevidím náklady na poštu?
pí. Šilínková: náklady na poštu jsou zahrnu(y ve správní činnosti.
p. Svítek: při)'my z poš(yjsou, ale náklady ne.
pL Šilínková: v rozpočtové skladbě by se měly účtovat pouze při)'my.
pL Mikovcová.' dobře, ale pošta má také nějaké provozní a mzdové náklady a to by se přeci mělo
účtovat samostatně.
pí. Šilínková: to nevím jak bych dělala, půlit mzdové náklady, prostěje to ve správní činnosti.
pí Mikovcová.' my bychom ale rádi věděli, kolik to obec stojí.
pL Šilínková: dobře my to oddělíme v účetnictví
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje:
l. schodkový rozpočet obce pro rok 2020 ve výši příjmů 15 545 tis. kč a výdajů 19 045 tis. kč,
schodek ve výši 3 500 tis. KČ je pokryt finančními prostředky minulých let,
2. závazné ukazatele rozpočtu dle předloženého návrhu,
3. závazným ukazatelem rozpočtu pro příspěvkovou organizaci obce Základní školu a Mateřskou
školu Zeměchy neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 750 tis. Kč, který bude proplácen
čtvrtletně ve výši 3/12 stanoveného příspěvku.
Č. USNESENÍ
. .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
181/16/2020
HLASOVANI:
PROTI: Bakosová, Baborová

2

7

schváleno

6. Diskuze

pí. Mikovcová: oprava lampy, kde bydlí Kamil Valeš, stále bliká už téměř rok.
p. Brabec.' tuto lampu už p. Gutlebet několikrát opravoval. Pravděpodobně to není lampou ale
Kubelem a to opravit neumíme.
p. Svoboda.' dobře, počkáme na schválení dotace VO EFEKT 202, Tato část se (ýká rekonstrukce
celých Zeměch a části Jimlína. Tato lampa by pak mohla být realizována v nové etapě, investice VO
EFEKT 2021 jako první. V lednu 2021 se dozvíme, zda jsme dotaci dostali a hned pak uděláme
výběrové řízení na realizaci, podepíšeme smlouvu a vyměníme jako první takovéto problematické
lampy.
pL Mikovcová.' dále jsem se chtěla zeptat, zda se ještě spínají světla na spínačky, protože
v Zeměchách je tma, než světla začnou svítit.
p. Brabec.' ano jsou spínačky na sokolovně, ale je to už napůl rozebrané.
pí. Mikovcová.' dnes bylo skoro půl páté, už byla tma, ale světla v Zeměchách ještě nesvítila.
p. Brabec.' to je stmívačem. Tak musíme říci p. Gutlebetovi, protože stmívačje nahoře a tam se nikdo
nedostane. Já to s ním projednám a zeptám se i na tu lampu u Kamila Valeše co s ní všechno dělal.
p. Svítek.' proč se v topné sezoně zavedl 14 denní vývozní cyklus odpadu?
p. Svoboda.' abychom ušetřili
p. Svítek: jenže lidé mají teď' plné popelnice odpadů a já myslím, že se vůbec nic neušétň; protože
váhově to vychází úplně nastejno.
9

p. Svoboda.' váhově určitě ano, ale platíme poloviční ces(y svozových vozidel. Přeci je rozdíl jestli
někam pojedu 4x měsíčně, nebo jen 2x měsíčně. A to je ta úspora.
p. Svítek: a proč se to udělalo v průběhu roku, kdyžjsme se tadyjasně domlouvali, že letošní rok se to
nechá.
p. Svoboda.' protože já jsem neměl jinou možnost, než to udělat takto. Vpolovině svozů to měnit
nemohu, zase bych musel dojet celou zimní sezonu a takto bych to nezavedl nikdy. Muselo se to
udělat vždy před koncem roku. Takto jsem do domluvil již loni při zimních vývozech a celou dobu
jsem to říkal. Prostě to tak zůstane a nemá o tom cenu pořád diskutovat. Souhlasí s tím většina a
vrátit se to už prostě nedá. Příští rok budeme rozdávat nálepky na popelnice, kde by měl být tento 14ti denní vývoz odpadůjiž uveden. Takto jsem to už loni s Vrbičkou dohodl a letosjen zrealizoval.
p. Svítek: ajak to mají občané řešit?
p. Svoboda.' ne/levnější varianta je vzít si druhou popelnici, koupit si nálepky za 45,- KČ, a když jim
odpady v zimě 14 dní nevydrží a budou potřebovat vyvézt tuto druhou popelnici tak na ní, až se jim
samozřejmě naplní, nalepí tuto jednorázovou známku za 45,- KČ a popeláři jí vyvezou. Kolikrát to za
rok uděláš za topnou zimní sezonu? Maximálně lOx. A tím přežiješ topnou zimní sezonu za 450,-KČ.
p. Svítek: ještě jsem se chtěl zeptat, zjakého důvodu se nedodělaly chodníky v Jimlínku? To by mě
zajímalo.
Svoboda.' zastavil jsem to já z opatrnosti. Důvodem byl koronavírus, který způsobil pozastavení
uaňových pří'mů. Kd ž poklesly příimy, práce jsme dočasně přerušili. Nechtěl jsem čerpat další
našetřené peníze a navyšovat schodek rozpočtu. Nyní ke konci roku, když se jínanční situace
vyjasnila, nechal jsem ještě dodělat chodník naproti trafostanici, který považuji za velmi důležig
protože po nich chodí všichni občané z Jimlína do Zeměch. Tím budou chodníky v Jimlínku téměř
dodělány. Bude nutno ještě dokončit pouze chodník od začátku aleje k dětskému hřišti. Ten už letos
nedokončíme. Dáme ho do nějakého přijatelného stavu a uvidíme, jak budeme pokračovat příští rok.
Samozřejmě to bude opět nejvíc záležet na objemu jínančních prostředků na rok 2021. Já tedy
považuji chodníky v Jimlínku za dodělané v rámci získaných jínančních prostředků.
p. Svítek: ke mně se doneslo, že obec dlužíza igto chodnl'ky peníze, tak nevím co je na tom pravdy.
p. Svoboda.' to je nesmysl. Faktury jsou vystavovány, jakjsou postupně chodníky dokončovány a vše
co bude na konci roku 2020 dokončeno, bude i obcí uhrazeno.
p. Svítek.' pak jsem se chtěl ještě zeptat, jak se vyřešil problém s pozemkem v ulici za krámem, který
byl v exekuci.
p. Svoboda.' to je dořešeno, všechny pozemky jsou převedeny na obec a žádnými exekucemi nejsou
lýto pozemky zatíženy.
p. Svítek: chtěl bych tedy vědětjak byla exekuce vyřízena a kdo to zaplatil. Zaplatila to obec?
pL Šilínková: tam žádná exekuce nebyla.
p. Svítek.' jak to, že tam žádná exekuce nebyla? Tam to bylo exekučně určeno k prodeji.
pL Lištánská." nikdo tu exekuci neplatil, protože exekutor si postavil tu exekuci protiprávně. Okresní
soud v Lounech uznal, že ten exekutor to udělal špatně.
pL Mikovcová.' jakjsi mluvil o těch chodnících, na to máme s někým smlouvu?
p. Svoboda.' ano na to máme smlouvu, ale jen do konce letošního roku. Je to ,firma Mirakont a to co
udělá do konce roku, bude vyfakturováno a samozřejmě i ve splatnostifaktury řádně zaplaceno.
p. Mikovcová.' v té smlouvě by snad měl být něiaký rozsah prací a něiaký termín do kdy budou práce
dokončeny.
p. Svoboda.' ano termín tam je konec letošního roku, ale rozsah prací není pevně určen. Ve
výběrovém řízenl: které vyhrála jírma Mirakont byla soutěžena pouze cena prací Ve smlouvě je
stanoveno, za kolik bude provedena pokládka l m2 zámkové dlažby, položení l m obrubníku,
provedení l m2 trávníku, zhotovení jednoho základu pro nový osvětlovací stožár atd. Je to vlastně
takový ceník pracj podle kterého ,firma Mirakont pracuje a fakturuje. Materiál, který jsme na igto
chodníky použili, jsme nakoupili sami. Provedli jsme výběrové řízení na zámkovou dlažbu, nakoupili
jsme štěrky, z oboru životního prostředí jsme dostali zadarmo zeminu. Takže to, co udělá ,firma
Mirakont do konce letošního roku, na to se vystavífaktura a to se zaplatí. Tím smlouva koná Proto
zůstane nedokončený chodník od začátku aleje k dětskému hřišti. Ten už bych ale nechtěl dělat touto
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cestou. Raděii bych ho poptal tzv. ,,na klíč". Tak jak jsme to dělali tento rok, tak jsme s tím měli
spoustu práce a starostí.
p. Svítek: ve ,línále to pak může být i dražší.
p. Svoboda: to ne, protože jsme vybrali nejlevnější materiály i práci, ale příště bych to už tak raději
nedělal.
pí. Bakosová: bude příští rok pokračovat gratulace seniorům? Uzavřete se mnou opět smlouvu?
p. Svoboda: ano
p. Vančura.' máte vytjpovaná místa, kam budete umistbvat ohrady na kontejnery?
p. Svoboda: ano, v projektu na odpadové hospodářství jsme 3 místa zakreslili. Z toho 2 místa stále
platí a třetíještě řešíme. První je v Jimlínku u studny, kde vlastně vždy byly a dnes jsou, druhé je u
trafostanice, vedle stávajícího kontejneru na bioodpad. Ten třetí bychom rádi dali na ulici odzačátku
aleje k dětskému hřišti naproti chodníku, který letos nedokončíme.
pí. Mikovcová.' po celé délce to ale není obecní.
p. Svoboda." ano, to musíme prověřit a samozřejmě to umístit na obecní pozemek.
pL Bakosová: mělo nové rozmístěni" kontejnerů něiaký efekt?
p. Svoboda: já si myslím, že ano. AŽ budeme mít poslední faktury od Vrbičky, pošleme zastupitelům
přehled o nákladech obce na odpady.
7. Závěr
Starosta ukončil jednání 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín v 19:45 hod.
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přijatá usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 07.12.2020 na Obecním úřadě Jimlín
169/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 16. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jimlín Jaroslava Krejčíka a Ing. Janu Mikovcovou.
170/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín.
171/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje strpět věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě pro Severočeskou vodárenskou
společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, spočívající v povinnosti
strpění uložení a provozování inženýrské sítě kanalizační řad a s tím související umožnění vstupu
a vjezdu na pozemek (-ky) parč. č. 61/1, 61/2, 61/3, 62, 63, 81/1, 335/26, 335/34, 335/60, 343/3,
344/15, 346/1, 349/16, 362/8, 832/5, 873/1, 874/1, 874/5, 874/7, 874/9, 874/10, 874/11, 876/2,
878/1, 880/1, 885/2, 886/1, 886/9, 886/13, 887/1, 891, 900/2, 904/2, 904/5, 913, 938, 939, 940,
941, 942, 943, 944, 945, 946, 952, 962, 963, 965 v k.ú. Jimlín, za účelem údržby, oprav a
odstranění havárií na inženýrské síti, a dále zdržení se stavební činnosti a výsadby stromů v
prostoru vyznačeném geometrickým plánem č. 383-40/2020 za jednorázovou úplatu 2000,- KČ,
2. rozhoduje o uzavření návrhu znění SMLOUVY O ZŘÍZENI SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ
SÍTĚ, který je přílohou tohoto usnesení,
3. ukládá starostovi obce Jimlín podepsat smlouvu dle bodu 2.
172/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 1216 o výměře 13 658 m' v kú. Zeměchy u Loun,
2. ukládá obecnímu úřadu Jimlín zveřejnit záměr dle bodu l.
173/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín dle § 188a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o
územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s umístěním stavby
rodinného domu na pozemcích 1082 a 1084 v katastrálním území Zeměchy u Loun.
174/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín:
1. schvaluje odpuštění plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru
za měsíce říjen, listopad a prosinec r. 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 l.
175/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje podáni žádosti o dotaci na akci ,,Revitalizace
místních komunikací - Jimlín část B" z Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, podprogramu DT 117d8210A.
176/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ,,Obnova silničních
mostů v obci Jimlín - SO 201 MOST JIMLÍN-001 Přes Hasinu u č. p. 41" z Ministerstva pro místní
rozvoj, dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu DT 117d8210C.
177/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje dokument Rozvojová strategie obce Jimlín
(místní části Jimlín a Zeměchy) pro období 2020 - 2027.
178/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje Obecně závaznou vyhláŠka Č. 1/2020, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy.
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179/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje Obecně závaznou vyhláška č. 2/2020, požární
řád.
180/16/2020 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
180/16/2020 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje:
1. schodkový rozpočet obce pro rok 2020 ve výši příjmů 15 545 tis. kč a výdajů 19 045 tis. kč,
schodek ve výši 3 500 tis. KČ je pokryt finančními prostředky minulých let,
2. závazné ukazatele rozpočtu dle předloženého návrhu,
3. závazným ukazatelem rozpočtu pro příspěvkovou organizaci obce Základní školu a Mateřskou
školu Zeměchy neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 750 tis. Kč, který bude proplácen
čtvrtletně ve výši 3/12 stanoveného příspěvku.
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Seznam příloh zápisu:
l. Prezenční listina zastupitelů obce
2. Prezenční listina hostů
3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Jimlín a SVŠ a.s.
4. Žádost o pacht pozemku p.č. 1216 o výměře 13 658 m' v k.ú. Zeměchy u Loun.
5. Rozvojová strategie obce Jimlín (místní části Jimlín a Zeměchy) pro období 2020 - 2027
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, společný školský obvod základní školy
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, požární řád
8. Rozpočtové opatření č. 8
9. Rozpočtové opatření č. 9
10. Návrh rozpočtu obce Jimlín na rok 2021

Zápis byl vyhotoven dne 13. 12. 2020

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Ing. Vladimír Svoboda

d,, /jí 1:z &4D

Ing. Mikovcová Jana

,....

,,, 1'3.1UoZO

Jaroslav Krejčík

Starosta:

Ing. Vladimír Svoboda

Razítkoobc"

*

d,, 13 .12. Z020
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