obec Jimlín
Zastupitelstvo obce Jimlín

Jimlín, 03 .03.2021

Zápis ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 3.3.2021 v Hasičské zbrojnici v Zeměchách č.p.6
1. Uvod

a) Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jimlín bylo zahájeno v 17:30 hod. starostou obce. Starosta
konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, což znamená, Že
zasedání je schopno se právoplatně usnáš et. Ze zdravotních důvodů se omluvila lng. Jana
Mikovcová a lng. Kateřina Orinčáková.

b) Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín Jana
Grunda a Janu Baborovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ :
Zastupitelstvo obce Jim[ín schvaluje ověřovatele zápisu ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva

obce Jimlín Jana Grunda a Bc. Janu Baborovou.
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c) Schválení programu
Starosta obce navrhl změnu programu spočívající v doplnění bodu č. 2 písm. c) Žádost o odprodej
pozemků p.č. 126/8 o výměře 440 m2 a p.č.126/5 o výměře 232 m2 v k.ú. Jimlín dle situačni'ho
výkresu v katastrální mapě, dále v doplnění bodu č. 3 písm. b) Žádost o zřízení přípravné třídy
základní š koly Zeměchy a v doplnění bodu č. 4 písm. b) Schváleni' finanční podpory v roce 2021

pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. Navržený program 17. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jimlín:
1 . Úvod

a) Zahájení
b) Určení ověřovatelů zápisu
c) Schválení programu
d) Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem:
a) Přenechám' do užívání části obecního pozemku o výměře 0,68 m2 na par.č. 965, k.ú. Jimlín za
účelem umístění ZBOXu na obecni'm pozemku a přístup k ZBOXu Provozovateli, kterým
je Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 a veřejnosti 24 hodin

denně a 7 dní v týdnu.
b) Úprava plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti Šíření koronaviru:
• za pronájem pohostinství v Sokolovně Zeměchy č.p. 54.

c)Žapá::táJoe:d:rookdoeljoř:ž;mzkeůmpě.cčty|žč;;5o4va,žiěnř:eá4Po.Prič2:'p'.g.v|ž•;Š:e#Íyé232m2vk.ú.
Jimlín dle situačního výkresu v katastrální mapě.

3. Dotace a rozvojová strategie
a) Podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba pavilonu nových učeben základni' š koly na par.č.
94, 68, k.ú. Zeměchy u Loun" z Ministerstva financí.
b) Žádost o zřízení přípravné třídy základní š koly Zeměchy.
4. Roz,počet

a) Uhrada členského příspěvku za rok 2021 podle usnesení Shromáždění delegátu CKAIT ze dne
12.9.2020 a podle zákona c. 360/1992 Sb., § 12 odst. 7 a Profesního a etického řádu ČKAIT
§ 6 odst. 5 písm. a).

b) Schválení finanční podpory v roce 2021 pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun, o.p.s.
5. Diskuze
6. Závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NAVRH USNESENI:
Zastupitelstvo obce Jimh'n schvaluje program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín.
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d) Kontrola plnění usnesení
Starosta informoval zastupitele, Že vš echna usneseni' ze zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 7.12. 2020 byla splněna.

2. Maietkoprávní disDozice s nemovitÝm maietkem

a) Přenechání do užívání části obecního pozemku o výmčře 0,68 m2 na par.č. 965, k.ú. Jim]ín
za úče]em umístění ZBOXu Ípří'/oAcž Č. j zcipí.f #J.
Starosta infomoval zastupitele o záměru uzavření SMLOUVY o přenechání do užívání části
obecního pozemku o výměře 0,68 m2 na par.č. 965, k.ú. Jimlín za účelem umístění ZBOXu na
obecním pozemku a přístup k ZBOXu mezi obcí Jimlín a společností Zásilkovna s.r.o. se sídlem
Lihovarská 1060/12, Libeň,190 00 Praha 9. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a

přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Brabec: já myslím, že [o je sui)er, jediná věc, k[eré bych se bál je vandalismus. ale proiože za to
neodpovídáme, já bych byl pro. Kolik to má těch boxů?
Siarosia: přesně nevím, ale máme ten nejmenš í možný ze třech velikosií. Nevěřím, že o [o bude u

nás zase [ak veliký zájem.
Brabec: já myslím, že o to zájem bude.

Grund: já [aké myslím, že zájem bude. Počkejte o vánocích, kolik tam bude lidí.
Starosta: myslím, že když bude zájem veliký, že sem mohou dá[ i ZBox větš í. Prosiě ho vyměnit.
Brabec: no [o určiiě, akorát jsem přemýš lel, jesili by se yienaš lo jiné, lepš í místo.

Siarosta: riad tímjsem iaké přemýš lel. Nejraději bych ho umísiil někde u poš ty a u prodejny COOP,
ale problémem je podmínka umístění na obecní parcele. Tam okolo po.š y a u prodejny COOP js()u

parcely převážně Jednoty, spotřebního družs[va v Podbořanech`
Brabec: dobře takjá bych do loho určiiě š el. Podle mého názoru je to dobrá věc.

NAVRH USNESENI:
Zastupitelstvo Obce Jimlín:
1. schvaluje přenecháni' do užívání části obecního pozemku o výměře 0,68 m2 na par.č. 965, k.ú. Jimlín

za účelem umístění ZBOXu na obecním pozemku a přístup k ZBOXu Provozovateli, kterým je
Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 a veřejnosti 24 hodin denně a

7 dni' v týdnu.

2. rozhoduje o uzavření SMLOUVY o přenechání do uŽívání části obecního pozemku o výměře 0,68
m2 na par.č. 965, k.ú. Jimlín za účelem umístění ZBOXu na obecním pozemku a přístup k ZBOXu,
který je přílohou tohoto usnesení,

3. ukládá starostovi obce Jimlín podepsat smlouvu dle bodu 2.
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b) úprava plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti š íření 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. Zemčchy.
Starosta navrhl na základě žádosti nájemců a nevyužívání pronajatých prostor v souvislosti
s opatřeními vlády ČR proti Ši'ření koronaviru odpuš tění plateb nájemného za měsíce leden, únor
a březen r. 2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENI :
Zastupitelstvo obce Jimlín:
1. schvaluje odpuš tění plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti Šíření koronaviru

za měsíce leden, únor a březen r. 2021
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. pověřuíe starostu obce podpisem dodatků ke smlouvě dle bodu 1.
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c) Žádost o odprodej pozemků p.č. 126/8 o výměře 440 m2 a p.č. 126/5 o výměře 232 m2 v k.ú.

Ji"In (příloha č. 4 zápisu)
Starosta informoval zastupitele o Žádosti Václava Trubače Žádost o odprodej pozemků p.č. 126/8 o
výměře 440 m2 a p.č. 126/5 o výměře 232 m2 v k.ú. Jimli'n dle situačního výkresu v katastrální

mapě. Před hlasováni'm byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Brabec: nemám žádné infiormace, že by prodej něčemu vadil a spíš čekám, jak se k [omu posiaví
ostainí zastupitelé`

Starosta: stejnou žádost jsme již v minulosti řeš ili s panem Vochom•[rkou. Bylo [o na 4` veřejném
zasedání zas[upitelstva dne 30.1.2019 a jen připomínám, že jme tuio žádost neschválili pro[ože j sme

mu tento pozemek dlouhodobě pronajímali a řekli jsme, že v [om budeme pokračovat.
Brabec: ano to je prayda. Kdysijsme se domluvili, že pozemky prodávat nebudeme, pokud to nebude
nezby[ně nutné. A když jsme se tak domluvili, [ak bychom se toho měli drže[.
Grund: a nemá pan Trubač pozemb někde pod chodn{ky, či komunikacemi, že bychom to s ním

vyměnili?
Siarosia: ano to je dobrý nápad, určiiě to zjistím a tuio možnosi mu nabídnu. 0 pozemky pod
chodníky a komunikocemi máme s[ále veliký zájem.

NÁVRH USNESENI:
Zastupitelstvo obce Jimlín:

1. schvaluje záměr odprodeje pozemků p.č.126/8 o výměře 440 m2 a p.č.126/5 o výměře 232 m2
v k.ú. Jimlín,

2. ukládá obecnímu úřadu Jimlín zveřejnit záměr dle bodu 1.
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3. Dotace a rozvoiová strateízie

a) Podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba pavflonu nových učeben základní š koly na par.č.
94, 68, k.ú. Zeměchy u Loun" z Ministerstva financí.
Starosta informoval zastupitele o záměru podání Žádosti o dotaci na akci „Výstavba pavilonu
")vých učeben základm' š koly na par.č. 94, 68, k.ú. Zeměchy u Loun" z Ministerstva fmancí.
Výstavba pavílonu no\ých učeben základní Školy je investiční příležitostí, která bude v každém
případě ku prospěchu rozvoje obce. Nedostatečné prostory Školy a z toho plynoucí slučování tříd je
zásadním argumentem pro mnoho rodičů a tento krok je progresivní. Ve více prostorech lze
vyučovat i v odpoledních hodinách (např. ZUŠ Postolopiiy, individuální výuka). V neposlední řadě
i přípravná třída bude potřebovat svoje prostory. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Krtička: velkým argumen[em pro výstavbu ie ia do[ace, kterou máme možnos[ získai.
Starosia: ano io je důvod, proč jsme k [omuto kroku přistoupili a pro úplnost infiormací ješ tě
doplním přeďběžnou finariční s[ránku této výstayby. Projekt l)y měl bý[ dokončen během 11ti dnů,
tak abychom ješ tě v březnu stačili požádat o stavební povolení, Proiože v současné době projek[
dokončen není, tak neexisiuje ani výkaz výměr, ani rozpočei. Proto jsem dnes požádal projekianty
o předběžný odhad ceny, abych Vás mohl na dneš ním zasiupi[elstvu infiormovat. Na svou otázku
jsem dosial odpověd' prostřednicívím SMS, že předběžriá cena podle ceníku URS projek[antům
vychází na cca s mil. Kč. Z této ceny se dá snadno spočítat, že při 10% spoluúčasti budou tvořii
námi vložené náklady čásiku 800 00,Kč, za spoluúčas[ nafinancování projek[u a cca 100 000,Kč
na odměnu za získání iéto doiace. Celk{)vé naš e náklady bud(]u tedy činit čás[ku cca 900 000,Kč.
Já se budu samozřejmě snažů, aby celkové náklady na {en(o projekt nepřesáhli čásiku 6 000 000,
Kč. Důvodem je nejen celkové úspora nákladů, ale je [aké důleži[é, abychom se dosfali do režimu

zakázky malého rozsahu. Pokud by se to nepodařilo, vzrosiou nám náklady o dalš í položky, jako je
například objednání vývěrového řízení na zhoiovi[ele. To by bylo složitějš í a museli bychom si ho
určiiě pořídit externě. Pokud bychom se do [ohoto nechtěli pouš tět, určitě nám zůs[ane i)rojektová
dokumentace a s[avební povolení a můžeme pak projekt realizova[ kdykoli později a to já považuji
za velmi dúležité. Na nás je nyní jak se rozhodneme. Nyní máme první příležiios[ rozhodnoui o
podání žádosti na výstcwba pavilonu nových učeben základní š koly, Je io jen na nás.
Krtička: když si vzpomenete na úplnou hisiorii, [ak ono io není úplné plácnutí do vody. Vzpomeňie

S;';#edo::o::[%:(Z)Pd%endaž5govž'í:ůZ,a#:%]t°;Jů:t:°nbar#Lnaabpe`#,tnzík#adý:íaš ko°n[íuna4mp::#pWo:,kař,yk:er
Kutálka, který je sice důchodového věku, ale má obrovskou praxi. Mgr Kuiálek je opravdu
erudovaný člověk s velkými znalosiml, kierý si celou š kolu prohlédl, nezáyi5le na nás a řekl, že
jedinou cesiou, jak správně naplni[ š kolu, je dá{ si první cíl, aby [am byl regulérní první siupeň.
Regulémí první stupeň š koly znamená, že [am bude první, druhá, třetí, čtvrtá a pá[á [řída` To je

i)rvní krok, který musíme uděla[. A na no to samozře`jmě logicky navazuje druhý krok, kterým je
výstavba pavilonu nových učeben. Navíc my jako zřizovatel neusiále zápasíme s tím, že naš e š kolka

je i)řeplněná. Tím také hrozí riziko, že se kolikrát i losuje a v budoucnos[i se i bude losovat koho
ieš iě ario, a koho už ne, což je oprcNdu krajní případ a teri ředitelka řeš í a neustále řeš i[ bude při

4

přijímání děií do ma[eřské š kolky. A na nás jako na zřizovaieli samozřejmě je, prioritně zajistit
příjem dětí do mateřské š kolky. Z toho plyne riápad na zřízení přípravné třídy. Přípravná třída je
v podsiatě mezistupněm mezi ma[eřskou š kolkou a základní š kolou. A když podmínky pro zřizování

přípravných [říd .isou neustále měněny, dá se v podsiaiě říci, že předš kolní dí{ě ve věku 5 až 6 let
nebo dítě s odkladem, by mohlo nawš těvova[ přípravnou třídu, která jede v režimu š kolb, akorát
č[yři ht)diny dopoledne by děti sirávily v režimu téměř jako š kola, ale velmi nenásilně. Je to vlastně
takový mezistupeň, kterým bychom mohli řeš ii i)řeplněnos[ mezi maieřské š kolb a nedostatek žáků
v základní š kole. Pozitivum přípravné iřídy je v tom, že norma na takové díiě do rozpočtu je
prak[icky nejvyš š í. Za dítě v základní š kole na prvním stupni je to cca 36 000, Kč až 38 000, Kč,

za díiě na druhém stupni je io cca J2 000, Kč a za dítě v přípravné iřídě může příspěvek činii až
kolem 60 000,Kč.
S[arosta: ano io potvrzuji. Loni jsme měli požadavek na umís[ění více dětí do maieřské š kolky, než
byla její kapacita a ředitelka dávala žádost na hygienu na umístění více dětí do MŠ.
KTtičková: tu žádosi podávala ješ tě ředitelka Dvořáková a ve š kolce máme povolenou výjimku o
jedno dítě riavíc, ale ia je pouze na tenio rok. Zájem rodičů o maieřskou š kolku je veliký a [a š kolka
není na`fukovací. My máme na příš [í rok v MŠ volných pouze 7 mís[ a zájem rodičů je o hodně větš í.
Těch dětí do mateřské š kolky bude 100% víc a v příš iím roce to bude s[ejné. Zá.iem rodičů už nyní

je velký. A proto je ideálním východiskem posky[nutí vzdělávání dětem v přípravné iřídě, kde io
opravdu není klasická š kola, ale [akový přechod mezi mateřskou š kolkou a základní š kolou. Pro nás
by pak bylo velkou výhodou, že žáci v předš kolní třídě by už tu š kolu a prostředí poznali a siali by
se z nich poiencionální zájemci o naš í základní š kolu. Pro nás je výhodou i blízkost Loun, protože
máme in`f;ormace, že i rodiče z Loun mají o přípravnou iřídu zájem` My víme. že v Lounech v žádné
š kole přípravná [řída není, že je pouze v Leneš ících a Postoloprtech a ani nikde jinde v blízkosti

není. A když díiě z Loun bude chodit u nás do přípravné iřídy, je velmi pravděpodobné, že by u nás
mohlo poJwačovaf i v první iřídě. A o zájmu rodičů z Loun o přípravnou třídu u nás v Zeměchách
vím. Horš í je to pak s [ím přechodem na druhý stupeň. To také hodně rodičů řeš í a nechiějí do
budoucna řeš i[, kam dají děii po ukončení páté {řídy. Ale nejvíc jim opravdu vadí ty sloučené [řídy.
Já si umím předsiavii, že touto změnou bychom mohli naš í š kolu zaplni[. Urči[ě to nebude z roku na
rok, ale urči[ě se [ímto staneme š kolou, kam rodiče budou chtí[ dí[ě dát. Nyní probíhá ind•viduálně
den otevřených dveří a po [ele`íionické domluvě se i vy přijí[ podívai a uvidíte, že teď tam y pros[ory
pro pět tříd prostě nejsou. Teď se naskytla ta dotace a musím říci, že přiš la za pě{ minut dvanáct.
Proto se to vlastně dávalo vš echno tak hodně narychlo, a jak zde hyli projek[anti, tak řekli, že pak
splníme i podmínky pro získání dalš ích doiací, co se týká er•vironmentální výuky aid. My si opravdu
myslíme, že to je dobrý krok a hlavně i veřejnosi vidí, že se něco děje.
Staros[a: vš ichni se ptejte. Já sám bych se chtěl opravdu přesvědčit o správnos[i tohoto kroku.
Brabec: bez takové[o přís[avby, pouze opravou, nemůžeme takovouio příprcNnou třídu oievří•/

Neumožňuje io ta budova?
Krtička: už teď jsme byli v si{uaci, kdy jsme vlas[ně svépomocí do archivu přestěhovali mojí
manželku.
Brabec: vím, na [o se piám, jes[li je taková varian[a možná nebo není?
S[arosta: rozumím a odpovím, natolik už siiuaci ve š kole znám. Kdybychom na přípravnou iřídu
použili uvolněnou řediielnu, [ak nám už zůstanou pouze siávající dvě třídy, Vjedné bude siále
sloučená první a druhá [řída a ve druhé zůstane sloučená třetí, čtvrtá a pá[á iřída a zůstane vš e při
starém, Jiné pros[ory se v [é budově prostě nedají využíi. A nic se [ím nezmění a já vím, že rodiče
iěžko chápou, proč máme spojené dva ročníky do jedné třídy, ale proč máme spojené tři ročníky do
jedné třídy, io už nechápe nikdo. A přiznám se, že [o nechápu ani já. Proto my ty 3 třídy potřebujeme
nutně. Proto jsme my a hlavně Honza pomáhali manželce s tím přes[ěhováním, abychom uvolnili
i)rostor pro třetí třídu.

Krtičková: [a [řídaje dobrá, protože momentálně nemáme kde učii angličtinu. Sloučené ročníky na
angličtinu být nemohou, takže se tam učí angličtina a je v té i)r•avé iřídě tak maximálně 5 dětí a iy
se tam vejdou. To samé je i s výivarnou výchovu, kferou jsme učili v družině, kde není voda. To bylo
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v září. Děii si neměly kde umýt ruce a když bych je poslala po schodech nahoru o patro výš e do
um_ýv4rny, naráželo io zase na bezpečno5tní předpisy. Nemůžete posla[ děti o hodinu nahoru po
schodech umýt si ruce. Co když zakopne a něco se mu siane? Touto malou třídou se dos[ j;ěcí
vyřeš ilo. Když se ptáte na to, kde by mohla přípravná třída bý[, tak zde určifě ne. Já bych chtěla [u
pří.pf avnou tř.ídu _ot_ev_říi už nyní v září. A kde by mohla bý[ ve s[ávajících prosiorách? Musela by se

udělat ve stávající družině, ale to nejsou pro.siory, které jsou pro přípravnou třídu dlouhodobě
vyhovující. Musela by se k iomu hodně využívai i ia stávající tělocvična, ale není io určitě žádné
airaktivní prostředí, zejména když záměrem má být i io, aby rodiče [ěchto předš kolákú nám je
nechali dál_e v první třídě. Není [o úplně adekvátní pros{ředí i proto, že tam dole v přízemí chybí již
zmiňované [oaley.
Brabec: chápu kapacitu naplnění š kolky, ta byla vždy vyžadovaná, tomu rozumím. Docela chápu i
přípravná třída [o se mi zdá také dobré, ale já osobně si myslím, že dalš í stupně nenaplníme ani
dětmi a. pedagogy už vůbec ne. To je prostě můj názor. Vůbec nevím, kde chce[e sehnat dalš í
pedagogy, když rozdělíie ty [řídy. Dnes máš dyě učlielky a budeš
kde je vezmeš , v tom vldírn jako dosí velký problém.

jich poiřebovat pě[. A já nevím,

Kriičková: já osobně si myslím, že pedagogy seženeme. V té přípravné [řídě vůbec nevidím problém
a trou ám si řící, že už vím minimálně o dvou lidech, kieří by o to měli zájem.
Brabec: ano tam tomu věřím, tam .si myslím, že ano, souhlasím.
Krtičková: ale io jsou i učitelé do š koly. A co se ýkáfinancí, jak manžel mluvil o doiacích na žáka
v přípravce, z ioho se pedagog pokryje. Norma na třídu je 12 dě[í, iakže tam to rozdělení po
ročnících klidně být může. Vy si myslíte, že bych.om nesehnali učitele do Zerněch? To si nemyslím.

V současnos(i máme učítelku, k[erá dojíždí ze Žatce. Hlavním úkolem bude sehnai spíš e dóbré a
kvaliiní pedagogy.
Brabec: já si myslím, že ta investice je pro nás velká, líbí se mi ia přípravná [řída, to je pěkné, ale
abych irwestoval tak velké prosiředky do š koly a věřil, že pak seženu dě[i a pedagogy, iak velký
opiimista nejsem. Já se omlouvám, ale io je můj názor. Já už k iomu nemám co doda[, a• se k iomu
vyjádří iaké ostatní.
Kr[ička: se zvýš ením kapaciiy š koly zavedením přípravné třídy se samozřejmě úměrně naýš í i poče[

provozních zaměs[nancú. V rozpočtu se začnou navyš ova[ i úvazky na dalš í zaměsinance a já io
koncipoval vždy iak, že jako první jsem nabízel tyio pracovní příležitos[i v obci, která je
zřizovatelem` Ideální stav je, když zaměsináváme co nejvíce lidí z obce. A• je io uklízečka nebo

pracovní síla do kuchyně, tak by bylo dobré, kdyby ta pracovní příležitosi vyš la a mohl by se
zaměs[nai dalš í člověk z obce. A můžu říci, že ta přípravná třída je v rozpočiu opravdu znát.
Brabec: s přípravnou třídoujá souhlasím, ia se mi moc líbí moc, s tou budu urči[ě souhlasif.

Krtička: hlavně je tu ien argumen[` pro přechod ze š kolb a budou už mít nějakou vazbu na š kolu.
Kr[ičková: já chápu obavy, že dnes je š kola sotva naplněná a najednou by [u mělo bý[ třeba 70 dě[í.
Určitě to nebude z roku na rok a bude io určitě nějakou dobu [rvat, než vš echny {řídy nenaplníme.
Znám dosi rodlčů, kteří hlavně řeš í první [řídu a ani moc neřeš í kam to dítě dái, ale hlavně aby to
dítě mělo dobrého učitele. A když [u bude ta přípravná iřída a děti si na ioho uči[ele zvyknou, [ak .si
spous[a rodičů řekne, [ady už to známe, dí[ě je iady zvyklé a mají tu pěkné prostředí a necha`ií ho u
nás ve š kole, i když k nám nebudou spádově patřii. Taky si nemyslím, že do dvou let budeme mít
vš echny prosiory zaplněné a vš ech 5 [říd plných, ale umím si předsiavit, že prosiory, k[eré nebudou
v něj aké době zaplněné, se mohou využíi j ak() klubovna, siřediskt) volného ča" nebo jako kníhovna.
Urči[ě ien prosior nenecháme prázdný a nic iam nebude a budeme čekat, až se zaplní dě[mi. Určiiě
tem prosior umíme naplnit. Umím představit, jak pros{()ry využít Dalš ím příkladem je hernička.
Dnes se neprovozuje, protože ji nemáme kde mít. Klidně si umím předstawii, že hernička bude v ié
po.slední třídě v iom pavilonu a budou se [am scháze[ maminky a bude z [oho klubovna aid.
Brabec: já oceňuji tu snahu a odvahu vás kan[orú, protože po[řebujete dosáhnou[ i toho, aby tu byl
i druhý stupeň, aby [y rodiče [ady nechávali dě[i po celou dobu š kolní docházb. Ovš em v současné
době já jsem ten, který se na io kouká i z druhé sirany, kdy potřebujeme peníze hlavně yia
komunikace. V tu[o chvili je to pro nás velký projekt a já si neumím představii, jak říkám lidem, že
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nemáme děti, ale ješ [ě si rozš íříme š kolu a vy si ješ tě dál budeie skákat po výmolech. Kolik procent

je do[ace 60%o nebo 70%.
Krtička: ta do[ace je 90%
S[arosta: ješ [ě jednou zopakuji, co už jsem říkal. Předběžná cena podle ceníku URS projek[antům
vychází na cca s mil. Kč. Z iéto ceny je 10% spoluúčast, což je částka 800 00,Kč. Za spoluúčasi

odměnu za získání této doiace budeme hradi[ cca 100 000,Kč. Pokud io s Jardou nedokážeme
snížit pod 6 mil, Kč budu si muse{ ješ tě objednat zhotovení výběrové řízení, iakže se celkové naš e
náklady budou š plhai k částce 1 míl. Kč. Vím, že [o není málo, ale budeme míi pos[c[venu iyrvestici

v celkové hodnoiě s mil. Kč a bojím se, že bez vynaložení těchto nákladů budeme jednou bez dě[í a
budeme muset š kolu zavří[.

Baborová: mě se 1 mil. Kč zase nezdá tolik, s tím bych případně i souhlasila, ale nelíbí se mi
navýš ení provozních nákladů. Současné provozní náklady jsou 700 tis. Kč až 800 iis. Kč, a my
musíme počítat, že se nám do budoucna náklady zdvojnásobí. To mě vadí. Když to posiavíme, tak
š kola bude počiem svých {říd jednou [ak velká a proto i náklady budou jednou tak velké.
Grund: tolik to určitě nebude, ale současné provozní náklady se urči{ě zvýš í, io je prc•vda.
Baborová: dobře iak to nebude 700 [is. Kč ale 500 [is. Kč. A když [o připočieme k současným

provozním nákladům, které jsou 700 [is. Kč, rnáme z toho částku 1 200 tis. Kč ročně, a io se mi
nelíbí.

Grund: [olik to určitě nebude, ale současné provozní náklady se určitě zvýš í, to je pravda.
Bakosová: a kde má[e finanční rozpoče[ na vybavení? Mě se to [aké straš ně líbí, akorá[ mám obavy.
že pak se odloží D} projekty, na které už jsme nějaké náklady vynaložili jako je Polyfiunkční dům nebo
rekons[rukce sokolovny. I když pro mě osobně je ta š kola urči[ě důležiiějš í.

Krtičková: já zase umím slíbit, že než nové prostory naplníme, takjejich kapacitu určitě využijeme`
Baborová: souhlasím, ale když už [am budeš

dě[í nebo ] 5 děií. A dotaci dostarieš

mít ty učitelky, tak iy musíš
jenom na dítě.

plaiii, a• iam máš

děií 5

Kr[ičková: dobře, ale my nebudeme začína[ [ak, že v páié iřídě l)udeme míi 2 děti a ve čivr[é iřídě

budeme tít 5 děií. Když fřeba bude do první Ířídy nastupovai 11 dětí tak, jak io bylo před léw, tak
jim uděláš

samos[atnou třídu. Prvňáci budou prostě samostaině, protože na [c) budeš

mít prostory.

Dále se mi povedlo, že mám docela dost doiovaných pracovníků. Mám pracovnici na dotace z úřadu
práce, za k[erou platíme úplné minimum a je to pracovní síla navíc.
Brabec: [a je ale jenom na dva roky
Kr[ičková: je to na rok a y si o ní každý dalš í rok znovu požádáš . Teď zase byla u nás dalš í paní na
praxi a může děla[ asistentku pedagoga, k[erá bude z do[ací 100°7ío placená. Nemůže sice učit, ale je
to dalš í pomocná síla a takto se dají dalš í pracovníci různě dohledávat.
Bakosová: a když tam uděláš knihovnu nebo herničku, iak to nebude žádný přínos` ale zase jen
riáklad navíc, i když proti tomu vůbec nejsem.
Kr[ičková: ano, ale bude io zase dalš í zviditelnění a dobrá reklama pro naš í š kolu.
Starosta: musím kiomu vš emu říci, že co se týče získání do[ace, musí vš e vyjít opravdu bez

sebemenš ího zádrhele. Vezměte si, kdy jsem to začal řeš ii. Na konci ledna jsem dosial vyrozumění
o možnosii 2ískání [é[o do[ace. Běhemjednoho ýdne jsme se seš li ve š kole s projektanty, druhý den

jsem dostal nabídku a 1.2.2021 jsem podepsal smlouvu, bez které bychom nemohli vůbec
pokračovat. Už to, že pro`jektanti zvládnou za necelé dva měsíce iakovýto projek[ je malý zázrak. Do
konce března [o podáme na stavební úřad a budeme čeka[ na siavební povolení, které bude muset
být vydáno někdy v kvěinu 2021, když to normálně na takovou siavbu trvá rok. Jes[li se tak stane,

můžeme mluvii opravdu o velikém zázraku. Takže pojďme zkusit žádost podat. Toto je zase múj
názor, za kterým si určitě s[ojím. Ješ tě k Vláďovi a [é poznámce o důležitosti silnic a chodníků. Mě
io mrzí ješ tě víc, ale co má dělai, když si myslím, že bychom o tu š kolu mohli přijít úplně. Tak např.
silnice tzv. hokejka, kierou jsme v Jimlíně začínali, stála cca 750 tis, Kč. Silnice, kierá nás čeká
určitě letos od prodejny COOP k napojení na křižovatku v Jimlínku nás bude stát cca 1 750 [is. Kč.
Takže je [o taková silnice velikostí mezi [ěmito dvěma. A [o mě fakt moc mrzí` Ale já nevidím jiné
východisko.
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Brabec: a taky si vezmi, kolik siojí chodníky.

S[arosta: ano [o je dalš í věc. Na chodníb/ zatím mít nabudeme a budeme na ně muset š eiřii. Proto

jsem nechal vš ude v Jimlínku propojit y staré a nové chodníky vzájemně mezi sebou, aby se po nich
dalo chodi[. Určitě vš íchni víme, že silriice mají přednt)s[. Chodníky nejsou zase v takovém siavu,
aby si na nich člt]věk zlámal nohy.
Brabec: a právě to neumím lidem vysvětlit. Když nemám peníze na ten chodník, abych to dodělal,
ale mám peníze na přístaNbu š koly. Já iomu rozumím, je io dobrý, ale myslím si, že teď na [o y
peníze nemáme.
Svoboda: já ti také rozumím, ale jestli s [ou š kolou nic neuděláme, iak o ni přijdeme.
Bakosová: máte spočítáno, kolik budou s[á[ lavíce, vybavení atd?
S[arosta: nevím, zda je i toio vybavení součástí doiace. Musím to zjisiii.
Bakosová: [o jsou [otiž dalš í peníze, které budeme muse[ vynaloži[
Baborová: na [o se určitě dají sehnat dalš í peníze na dotace`
Brabec: ano urči[ě ria io budou zase nějaké dalš í doiace
Krtička: ideální stav je míi přistavěno a mít přípravnou třídu. A v příš [ím roce už mít klidně první
iřídu naplněnou. Pro W rodiče je prostě hrozně dúleži[é, aby první třída nebyla s niwm spojená. A
ve chyíli, kdy tam bude více dětí, tak nám se jako zřizovaieli také finančně odlehčí, protože ia š kola
nepojede na vyjímku. Když po[om máte děti ve š kole tak se [o dá uděla[ [ak, že když půjde o náklady,

tak se z dobrého hospodářského výsledku finanční pros[ředky převedou do rezervního fondu a
zřizovatel si to z rezervního f;ondu vezme a použije to na náklady š koly.
Siarosta: to jsme udělali nyní v případe pořízení projek[ové dokumeniace.
Baborová: v minulos[i se iak uš eiřilo na rekonstrukci š kolní kuchyně.

Grund: říkalo se tady hodně dlouho, že na silnice nejsou peníze a iak si myslím, že 1 mil. Kč zas
není tak velká čás[ka. A rodičům hodně vadí, že jsou třídy sloučené.
Starosfa: já bych neřekl, že io jsou malé peníze, ale já bych je [o tohoto projektu určitě investoval.
Nejsou to žádné vyhozené peníze. Zůs[anou [am jako invesiice spolu .s 90%o od s[á[u, když se to

povede. Využijeme ty prostory smysluplně v každém případě. Samozřejmě čas ukáže, jak se nám [o
podaří naplnit. Zůstanou nám [u [ři krásné prosklené iřídy na jižní siraně a dě[i se tam budou cíti[
podle mne lépe, nežli v těch současných neprosluněných iřídách.
Grund: [o je sice pěkné, ale hlavní argumen[ rodičů jsou sloučené třídy`
Brabec: je to drahé, zatížíme obecní rozpoče[ dalš ími náklady a 1 mil. Kč je dosi.

Grund: dobře, ale nemúžeme tady sedět a dalš ích 12 až 15 let nic neděla[
Brabec: já myslím, že dělám

Grund: jes[lí [ady tem 1 mil. Kč máme tak proč io neudělat.

Brabec: my máme na vš echno, akorát neděláme někieré věci, pro[ože na ně nemáme.
Grund: dobrá, ale tady na [o bychom měli, když si to odhlasujeme. Když si přiš kriíme, tak na [o
mcímc.

Brabec: mě io tak nepřijde.

Grund: mě zase ano.
Bakosová: máme rozpracované projekw Polyfunkčrií dům nebo rekonstrukce sokolovny.
Grund: dobře [oto jsou projekDi, na kieré budeme teprve hledat finanční prosiředb.
Bakosová: bude to s[ái ale několik miliónů.
Grund: ale zase musíš míi projeky připrcwené, když budeš ch[ít něco děla[.
Basosová: pro[i š kole riejLsem vůbec, naopak. Jen si uvědomuji, že io bude plno nákladů navíc.

Grund: jájen říkám, že iato 90% dotace je dobrá, pokudji dostaneme a 1 mil. Kč nákladů není zase
tolik, proti těm dvěma projekiům, o k[erých říkáš , že jsou š patné.

Bakosová: já neříkám, že jsou š patné, pouze říkám, že jsou drahé.
Grund: no a [ady ien projek[ za 1 mil. Kč není drahý.

Bakosová: je to skvělé, akorát je mi líto těch peněz.

Brabec: je {0 1 mil. Kč a poiom výhledově 0,5 mil. Kč každý rok. Naš e obec zase nevydělává [olik

peněz a budeme muset na to někde naš e[řit. By• je to dobré, takjsem iím zatížil obecní rozpočet.

Prosiě je to super, ale je to drahé.
Kr[ička: ale ty provozní náklady do budoucna nebudou takové, na to by si ch[ělo vzíi oďborníka.
Náklady určiiě vzros[ou, ale iím, že š kola nebude na výjimce, nebudeme muset doiovat mzdy
pedagogů. To může skončit tak, že to budou oprcrvdu jenom náklady na energie, které nyiohou bý[
třeba jen 50 000,Kč ročně.
Staros[a: ano takto tomu rozumím i já, že nár•is[ dětí ve š kole nám uhradí nárůsi mezd na pedagogy.
Rozumím [omu správně?
Krtičková: ano zaplatí. Dále se [o dá řeš it i jiným způsobem, např. spojováním ročníků na výchovy.
Hlavní předměw mají samosia[ně, ale na něk[eré je spojíš . Takže pak máš i některé uči[elb r3a
čásiečný úvazek a tím, že ponížíš hodiny mzdové náklady. Stejně io funguje i v Lipenci, ale dě[í mqií
málo.
Baborová: ano ten Liperiec je zrovna iakový příklad, V tom Lipenci je š kola, kde mají [řídy od prvyií
do devá[é a také [am nemají zrovna narváno. A ta š kola [am funguje již léta.
Kriičková ano, pro[ože je podporuje zřizova[el.
Baborová: a čím [o je, že [am není narváno. Není io jenom iím. že jsou iy třídy spojené, Prosiě
rodiče raději vozí děti do města. Jedu do práce, vyhodím dítě v Lounech do š koly ajdu si v Lounech
do práce`
Krtička: je to iaké viziika té š koly. Ve chvíli, kdy se iam y děti hodně střídají a nikdo tam nevydrží,
tak náklady urči[ě vzrosiou.
Baborová: ano já [o beru, a proto práyě z ioho nejsem nadš ená. Jsem teď v roli, kdy jako zastupi[el
odpovídám za finanční prostředky obce a [ady může zase vzniknou[ prostor, kam se y prostředky
budou dávat. Já věřím, že se budeie snaži[ využívat čásiečných úvazkú a sháněi různé dotační

prostředb, ale stále tam nějaké náklady zůsianou a určitě vzrostou.
Kriičková: pokud budou děti tak se ve velké míře zaplatí i tyto náklady. A my máme v plánu udělat
nějaké krob/ pro získání dětí a naplnění š koly. Je [o např. osobní jednání se starosty obcí, kde š koly
nernají. Myslím .si, že v Lípenci š kola funguje hlavně díky svozovému autobusu, který f unguje už léta.

Tím, že jsme zavedli iaké svozový auiobus, tak už něk[eré děii z Malnic jezdí k nám a některé s[ále
do Lipence. A to se vůbec divili, že fady máme [aké š kolu.

Baborová: Honzo jak W io máš

s náklady v Černčicích ve vz[ahu ke zřizovateli.

Kr[ička: za zřizovatelem jdou pouze provozní náklady š koly. My v Zeměchách v současné době
doiujeme š kolu i platově tím, že jsme na vyjímce. Pokud máte děii, tak siái poš le peníze na mzdové
prosiředky pedagogů, uklízeček, kuchařek a veš kerých dalš ích zaměs{nariců a poš le prosiředky na
knížky, vybavení` nákup š kolních pomůcek a[d. Ale protože budovaje zřizovaiele, iak to,

co se spoiřebuje na elek{rice, vodě a plynu, io musí logicky zaplati[ zřizovatel.

Baborová: [o je práwě má myš lenka, že i kdybychom měli š kolu řádně naplněnou žáky, [ak stále jako
zřizovatel budeme nějaké náklady hradit a {ěch se nikdy nezbavíme`
Krtička: ano y náklady by přis[avením [oho pavilonu vzrostly a já jsem přesvědčen, že při
naplněnosii š koly io nebudou žádné závrainé či likvidační náklady. Určitě [o nebude ze 700 [is. Kč
na 1 500 tis. Kč.

Brabec: takže io l)ude 1 mil. Kč.
Kr[ička: io ied' není podsiainé` Je io nějaký progresivní krok kupředu, aby se vyřeš ila oiázka
ma[eřské š kolky a ve chvíli, když mám š esiileté díiě, fak mu mohu nabídnoui příprcwnou iřídu a je
to skvělý přech(idový krok a argument.
Bab()r()vá: ano s [ímjá souhlasím
Brabec: ano na iu přípraynou třídu děii urči[ě nalákáš i z ioho měs[a. To si dokážu 100% předs[avii.

To je hrozně pěkná věc.
S[arosia: a když si na to maminky zvyknou, tak by nám yto děti mohly nechat i v první [řídě.
Grund: dětí si [u najdou kamarády a třeba rodiče donutí, aby je tu nechali i v první [řídě. Je to jedna
z možných variant. Rodiče pak wáží, jes[li ano nebo ne.
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Brabec: Celkově vš echno je io pěkné, osobně .si myslím, že podpora š kols•ví bude pořád, zvláš • nyní,

pr()tože je viděi, že je to potřeba. Podobné projekty budou určitě i dál. Nechci být ten, kdo io zakope,
ale za mne ria to y[yní nemáme peníze. Tak to je múj názor`
Bakosová.. tak pojďme hlasovat.
0

NAVRH USNESENI :
Zastupitelstvo obce Jimlín:

1. schvaluje investični' záměr akce: Výstavba pavilonu nových učeben základni' Školy na par.č. 94, 68,

k.ú. Zeměchy u Loun, který je přílohou žádosti o dotaci z Ministerstva financí, podprogramu:

29822 Podpora výstavby, obnovy a provozováni' komunální infrastruktury
2. schvaluje podání Žádosti o dotaci na akci „ Výstavba pavilonu nových učeben základní Školy na

par.č. 94, 68, k.ú. Zeměchy u Loun" z Ministerstva financí, podprogramu: 29822  Podpora
výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury a spolufinancování akce ve výš i 10 %
z rozpočtu obce.
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b) Žádost o zřízení přípravné třídy základní Školy Zeměchy (příloha č. 5 zápisu)
Starosta informoval zastupitele, že ředitelka Základní š koly a Mateřské š koly Zeměchy, okres

Louny, příspěvková organizace, Mgr. Kateřina Krtičková a starosta lng. Vladimír Svoboda za
zřizovatele obec Jimlín navrhují podat žádost na zřízení přípravné třídy základní Školy Zeměchy.
Otevřít by se měla s novým Školním rokem od 1. 9. 2021 pro š kolní rok 2021/2022. Důvodem je
zájem rodičů o umístění dětí v Mateřské š kole Zeměchy, který převyš uje současnou kapacitu. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

NAVRH USNESENÍ :
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje podání žádosti na zřízení přípravné třídy základní š koly

Zeměchy.
Č. USNESENÍ
187/17/2021

]'HLASOVÁNÍ:
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3. RozDočet

a) Úhrada členského příspěvku za rok 2021
Starosta infomoval zastupitele, Že podle usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT ze dne 12.9.2020
a podle zákona c. 360/1992 Sb., § 12 odst. 7 a Profesního a etického řádu ČKAIT § 6 odst. 5 písm.
a) je nutné uhradit členský příspěvek za rok 2021 ve výš i 3 000,Kč. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům a při'tomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

NAVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje úhradu členského příspěvku za rok 2021 lng. Vladimíru
Svobodovi ve výš i 3 000,Kč.
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b) Schválení rinanční podpoiy v roce 2021 pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun, o.p.s.
Starosta informoval zastupitele o požadavku neziskové organizace Zdravotní klaun, o.p.s. Před

hlasováni'm byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Baborová: jakou částku chtějí?
Starosia: to není v žádosti uvedeno. Funguje to tak, že chodí po nemocnicích, kde leží nemocné děti,
Zafir?jí j.iT_v_ nf _mof rijci qiyadlo a tím jim zpříjemní jejich pobyt. Já si dovolím navrhnoui nejnižš í

částku 1 OOO,Kč. Má někdo jiný náyrh?

Žádné jiný návrh nebyl sdělen.
NAVRH USNESENI:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje finanční podporu v roce 2021 pro neziskovou organizaci
Zdravotní klaun, o.p.s. ve výš i 1000,Kč

Č. USNESENI
189/17/2021
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6. Diskuze
Siarosta: byla získána doiace EFEKT 2021 na druhou část veřejného osvětlení v Zeměchách a

Jimlíně.
Brabec: já bych zde rád vyřeš il rozvaděč, k[erý máme v [éto etapě rekonstruova[, jako druhý

v pořadí. První byl již dodán a s ním máme následující problém. Tenio rozvaděč stojí 80 000, Kč a

obyčejný rozvaděč stojí 40 000,Kč. Vzhledem k iomu, že na to máme dotaci, takpro nás jsou vlastně
za siejné peníze. Takže nyní máme něco chytrého za s[ejné peníze. To bylo pěkné. Přislíbeno bylo,
že to umí vš echno, že mi [o poš le zprávy, kde jsou jaké závady, že [o budu moci dálkově ovládai aid.

Nakonec [o dopadlo iak, že firma dodávající rozvaděče si to hájí a nepusii nás do sys[ému. Za

přístupy do rozvaděče chtějí trvalé poplatky. Púvodně io bylo 6 000, Kč ročně a po mnoha
jednáních jsme [o stáhli na 300,Kč měsíčně, to je vš ak pouze za přístup k základním infiormacím a
ovládání rozvaděče. Tato cena už by byla za vš echny čtyři rozvaděče, které v obci máme` To už je

dobrá cena, ale stále zde zůstává problém, že oni nás kiomu moc nepustí. Nedá se to bez toho

sysiému vúbec zapnout. To znamená, že pokud oni zkrachují. riebo se rozhodnou, že už to nebudou

dělat a nepřevezme io jiná firma, tak se dosianeme do situace, že tyto chytré rozvaděče budeme
musei nechat předělai. Dostáváme se do situace, že ten rozvaděč beze mne, nebojiné poučené osoby,

což by mohl doufiám být i Jakub Žižka, se vůbec nespustí. A když náhodou ien člověk nebude, iak se
[en rozvaděč bez toho člověka ani nespustí. Např. na opravu. Aby se mohla oprava provést, musí u
toho někdo siá[ a pouš tět jim io. Teď io po[řebujeme zapnout, proiože si to potřebujeme o[estovai.

Takjá [am budu muse[ stá[, nebo v kanceláři sedě[ a budujim muse[ zapína[ a vypínat určitou linku,
k[erou budou po[řebovat. Takže jsme iak [rochu v pasii. Já je tlačím k tomu, že když už do toho

půjdeme, iak pro tu firmu je io nějaký zisk a oni by měli míi zájem, aby mi v [om rozvaděči udělali
nějaký bypass, abych to mohl zapnoui ručně. Já [o umím dnes vypnout. Prosiě vezmu za jistič a je
[o vypnuté, ale já [o neumím zapnou[. Zase to má [u výhodu, že ta firma h)rdí, že mi umí poslat
zprávu, kde a proč io nefunguje. To je na tom dobré, ale 2a [ěch 300,Kč měsíčně dostanu jeriom

iohle. Kdybych chtěl třeba nahlásii poruchu QR kódem na lampě, tak to už nejde, to už je zase za
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jiné peníze. Takže nyní stojím před rozhodnutím, jes[li ano i když mi yieumožni úprc•vu rozvaděče. A
já si nyní nejsem jíst, zda se rozhodnoui i pro dalš í iakové[o chytré rozvaděče. nebo ne.
Siarosia: protože [ěm detailům, které tu máďa popisuje, oprc[vdu nerozumím, zkusím [o samé říci

po svém, jak iomu rozumím já. V podsta[ě jsme si koupili Mercedes, a abychom mohlí ienio
„Mercedes" plně využívat, museli bychom zaplatit ročně urči[é popla[ky. Mám dojem, že to není
pouze oněch 6 000,Kč ročně ale za využívání QR kódů na lampách jsou io ješ [ě dalš í náklady` A
my jsme si s Vlád'ou řekli, že tak velké poplatky zaiím plati[ nechceme. Výsledkem je, že mužeme
platitjen malé peníze, cožje iěch 300,Kč měsíčně, ale v podsiatějsme si iím z „ Mercedesu`. udělali

„Traban[a". A nyní musíme udělai rozhodnutí, zda si koupit dalš í [ři „Mercedesy" a používa[ je

jako „Trabanty" , nebo si rovnou už pořídit jen „Trabanty" a ten s[ávající „Mercedes.` postupně
předělat na „Traban[a" . Ale je iu s[ále možnost, kdybychom se v budoucnu rozhodli, tak si múžeme
připlati[ a máme možnosi využívat kom`fortní „ Mercedesy" .
Brabec: ano io plně potvrzuji, budeme mí[ ty chytré rozvaděče v záloze a kdykoli budeme schopni

za peníze jejich funkci využívat.
Bakosová: to se fiaki jednájen o 6 000,Kč ročně?
Brabec: ano to stojí, že máš

smlouvu a můžeš

iy chy[ré rozvaděče naplno využívat.

Bakosová: já jsem myslela, že [o l)ude o hodně víc.
Siarosta: no dobře, není io iolik, ale za 10 lei je to 60 000,Kč a podle mého názoru za nic. Jen za
to, že jsi koupila „ Mercedes" .

Baborová: ale zase máme moderní iechnologii. Je io siejné. Jako kdy si dáváme opiický kabel do

země, abychom ho mohli jednou využít.
Bral)ec: ano to je prcwda. Je io podobné jako s iou š kolou, já do ioho chci jí{, proiože je to

samozřejmě pěkná věc, ale stojí to peníze, k[eré plaiii nechci. Upřímně jsem čekal, že když to
pořizujeme za takové nemalé peníze, [ak vš echny přístupy k [omu budeme mít. Vždy•jsme si prob(]ha

koupilí rozvaděč za 80 000,Kč, kierý normálně stojí 40 000,Kč. Ten rozvaděč stojí dvojnásobek a
jájsem očekával, že v rámci toho bude po dobu životnost toho zařízení i přísluš ný SW. Při pwních
jednáních nám nikdo neřekl, že za přísiupy budu muse[ dále plaiit. Bavili jsme se o iom, co vš echno
[o umí, ale že za io budeme muset platit, nám nikdo neřekl.
Baborová: myslíš , že kdybychom s nimi dále jednali, [ak, že by [u cenuješ tě nesnížili?

Starosta: io jednáme iiž dlouho. Cenu snížili na iěch 300,Kč měsíčně a níže již určitě nepůjdou.
Ale io už se mi zdá rozumné a asi i llona souhlasí. Nyní jde spíš e o to, aby se Vláďa zioiožnil s tím

rozsahem služeb a přístupů k rozvaděči.

Brabec: ano já už také s cenou souhlasím, já už jen chci, aby provedli mnou požadované úpravy
uvniiř rozvaděče.

Starosia: Vláďo mě se zdá, že když W budeš

souhlasit, tak asi větš ina bude také pro, stejně jako já.

Brabec: ano. Jde v pods{a{ě o io, že je [o o obsluze oryiezeného počiu jednoho či dvou lidí a nepů.ide

lo zapnoul normálně.
Starosta: a může se nám stát, co už se stalo v Jimlínku, že budeme dvě noci bez osvětlení, protože
někdo v jiné části republiky nebude mí{ čas sem přijei.
Bakosová: ale vždy• říkáš , že k tomu budeme mí[ přístup.

Baborová: a nemůžeme si do ié smlouvy dát, že do nějaké doby to orii musí zapnou[ a zprovozni[,

pro[ože dva dny je opraydu moc.
Brabec: my řeš íme i opravy a servis, protože takto si mohou účiova{ dopravu skoro neomezeně,
iřeba z Hradce Králové a io nás vůbec nezajímá. Chceme, aby oprá`}nění dosialo více f`irem, z nichž

jedna by mohla býf i Jakub Žižka, kterého máme k disposici. Problém zús{dvá, že já budu muset vždy
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při opravě minimálně asis{ovai. Nikdo to nemůže opravova[, pokud já u ioho nebudu. To opravdu
nelze. Naš iěstí budou rozvaděče nové, tak snad tam těch poruch [olik nebude. Nyní mi jde jen o to,

aby mi to uprc[vili podle mých požadavků, a pak budu v klidu` Jde mi hlavně o ten bypass, pro[ože
tafirma skončí a co dál? V tu chvíli by to nikdo neovládal. Upřímně říkám, že nebýt ié do[ace, iak
bych si nikdy nic takového nekoupil.
Grund: jak nas[ala ta porucha v Jimlínku, tak qi ted' budeš

schopen to ovládat, nebo zase budeš

musei čeka[?

Brabec: já io právě nebudu moc udělat.
Grund: tak k čemu to je, když budeme muset zase čekat dva dny.

Brabec: ano proio je chceme dotlačít k tomu, aby nám k iomu pusiili Jakuba Žižku, nebo někoho
mís[ního a io by mohl být krok k tomu, aby se to neopakovalo.
Grund: kdybychom měli normální rozvaděč. [ak přijde jakýkoli elekirikář, kierého seženeš , zjistí

poruchu, kterou opraví a zařízení zprovozní. Když žádnou poruchu nezjis[í tak to nahodí a
2|)rovozní.

Brabec: a tady nic nenahodíš

a musíš

volai. A oni nemají dispečink večer. Takže ti nic nenahodí.

Červíček: jednou jsme to s Jakubem Žižkou poiřebovali nahodi[ v soboiu ráno. Někdo [o zvedl a

nahodil nám to.
Brabec: já to samé jindy řeš il v 7 hodin večer a nikam jsem se nedovolal. Volal jsem na obě čísla,
co jsem měl k disposici a už mi io nikdo nevzal.
Kriička: {o je dost blbý, když ty poruchu vě[š ínou zjístíš

až večer při rozsvícení osvěilení.

Brabec: musel jsem hol[ počkat do rána, což nebylo zrovnafajn. Je io prostě někdy [rochu složi[ějš í.

Grund: jaký by byl problém vzít si dále normální rozvaděče za 40 000,Kč [řeba i bez dotace.
Brabec: budeš

míi pouze obyčejné rozvaděče.

Grund: to nechceme?
Červíček: [y[o jsou moderněj š í.

Brabec: očekáwám, že do budoucna by se mohlo služeb [ěch rozvaděčů využíi. Třeba tu cenu
v budoucnu sníží.

Grund: na druhou stranu se bojíš , že by mohli zkrachovat. A pak nám ty rozvaděče budou k ničemu
a rozvaděče za 40 000, Kč by pak byly ze zlata.
Baborová: io by se přeci [aké dalo vyřeš it ve smlouvě.

Brabec: ano vždy je [am takové riziko. Já jsem to s nimi tak[o řeš il, že se vlasině obávám toho, co

si od nich kupuji ajakou mám záruku, že se mi o rozvaděče budou stále siarat, by• za peníze. Musím
věřit, že na trhu zůstanou, nebo že to po nich koupí nástupnická organizace.
Grund: ta [o potom ale může neomezeně navýš ii. Já osobně bych si raději koupil normální

rozvaděče, když to tady tak vš echno poslouchám.
Červíček: a nemohli bychom si ien SW zakoupit a být [ak na té f`irmě do budoucna nezčwislí?
Starosia: ne o iom se s námi vůbec nechiějí bavi[, to jsme zkouš eli jako první možnosi.

Červíček: iak se {o pokuste dát do smlowy, že když firma zkrachuje tak nám za urči[ou dopředu
siayiovenou částku přísluš ný SW odprodá,

Brabec: zatím [o opravdu nejde, v tuto chvílí nám io neumožní. Snažím se od nich získat návrh

smlouvy, pro[ože bez něho žádná rozhodnutí činit nehodlám. Tak uvídíme, až návrh smlouvy
obdržíme. Nicméně Vám děkuji za tuto diskusi.
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S[arosta: dne 3.2.2021 byla podána žádos[ na oi)ravu hřbi[ovních bran v obci Jimlín. Rozpočiové
náklady činí 85115,Kč a výš e podpory je 70%.

Brabec: toje super

Siaros[a: když doiaci dosianeme, tak brány i vra[a vyměníme. Pokud ne, snažil bych se najít peníze

alespoň pro hřbitov v Jimlíně. Tam se hlavně ia brána úplně rozpadá.
Červíček: ia se [aké neotwírala už několik let

Siaros[a: připravuje se žádost na výsadbu stromů v iniravilánu obce Jimlín. Jedná se o doiační

program na podporu komunitní vý.sadby listnaých siromů na veřejných prosiranstvích. Termín
podání je do 30.4.2021 a výš e podpory je 100%. Dnes tu byli projekianii, se k[erými jsem obeš el

vytipovaná mís[a, a nyní se bude žádosi připrc[yovai. Pokud by měl někdo zájem o nějakou konkrétní
výsadbu lis[naých stromů na nějakém konkréiním veřejném prostranství [ak mi požadavek zaš lete
co nejdříve.
Brabec: co sázení s[romů ve š kole

Staros[a: tak iu jsme neřeš ili, tam je stromú víc než dos[. Řeš ili jsme stromy podél cesiy ke mlýnu,

na [rojúhelníku u ira[i, tam kde se odbočuje k Šarochovi a Purky•áku, na děiském hřiš ti, podél pěš í

komunikace od železniční zastávky na zámek a na druhé siraně podél silnice od dětského hřiš iě

k Orlovskému, nad parkoviš těm u silnice směrem na Malnice, na návsi v Zeměchách a naproti domu

Němcové, dříve Křivánka směrem k bývalé silážní jámě.
Siarosta: byl zpracován odbomý posudek na prodloužení čtyř úsekú kanalizace a dvou úsekiÁ
vodovodního řádu. Kanalizace je první vúseku od Durily směrem ke Grundovi, Šmídovi a
autobazaru, druhý úsek k Červíčkovi a až k Němcové, tře[í úLsek podél sběrny Svítka, pily a areálu
PP stavby a poslední č•vrý úsek od železničního mostu podél Zetků až ke Straš íkovi. Vodovodní řád

je projekfován první úsek podél pozemků navržených v návrhu územního plánu k zás[avbě směrem
na Malníce a druhý úsek podél sběrny Svíika, pily a areálu PP s[avby. Nyní návrhy zpracované
v odborném posudku pi'ojednám s jednotlivými občay[y a budou pokračovat práce na projektové a
realizační dokumentaci. Už nyní vím, že první úsek kanali2ace od Durily směrem ke Grundovi,

Šmídovi a au[obazaru lidem nevyhovuje, pro[ože je navržen horem podél silnice na Malnice. Ti, kdo
iam bydlí, požadují kanalizaci spodem podél silnice třídy 11/225 na Žatec. Tam io ale vidí projektani
problematické.
Grund: ano spodem by [o bylo lepš í
Brabec: chce to projednai s projekian[em

Starosia: dále byl zpracován projekt na přechod přes železniční ira• v km 41,160. Tenio projeki je

součásií dokumentace pro společné územní a s[ayební řízení chodníku v Jimlíně od siatku až k ces[ě

vedoucí na zámek Noý hrad. Dále požádáme stavební úřad o vydání stavebního povolení a po jeho
vydání budeme hleda[ vhodný dotační ti[ul.
Brabec: neudělali přitom i projek[ na přechod v Zeměchách?
Bakosová: ten je hotový

Starosia: ten š el udělai bez projekiu, proiože navazoval na siávající chodník. Vjimlíně žádný
chodník není, iak musí být na vš echno projeki.
Brabec: {akjsem po něm š el a ani jsem .si to neuvědomil.
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Staros[a: je zpracována projekiová dokumeniace „Výstavba víceúčelového hřiš tě v obci Jimlín

p.p.č.140/2, k.ú. Zeměchy u Loun včeině vydání závazného stanoviska Měsiského úřadu Louny,
odboru stavebního úřadu, oddělení územního plánování a pamáikové péče. Dále požádáme stavební

úřad o vydání stavebyiího povolení a po jeho vydání budeme hleda[ vhodný dotační titul.
Siarosia: připravujeme projekiovou dokumentaci na chodníky a mís[ní komunikace v Zeměchách
podél silnice 11. třídy 11/225 od křižovatky s napojením silnice 111/225}6 od zámku až ke křiž()vatce

s napojením silnice lI1/225L15 na Malnice. Nabídku mám za cca 90 000,Kč.

Brabec : jaká je platnost stavebního povolení?
Sfarosia: plainosi stavebního povolení je vždy dva roky a můžeš

si ho prodlužovat na stavebním

úřadě podle potřeby.
Brabec: když si udělám tolik projek[ů a na každý budu mí[ sic•vební povolení, tak je [o pěkné, ale

pak si io musím hlídat, pro[ože vím, že v horizontu dvou le[ na to nebudu mí[ peníze.
S[arosta: ano to si musírn hlída[ a včas si požádat o prodloužení plainosii přísluš ného stavebníht]

povolení. Možná si vzpomeneie, že když jsem dělal stcrvební povolení na ty dva mosty, [ak mi Jana
Mikovcová radila, a• ,si požádám o s[avební povolení rovriou na čD)ři roky. Já to tenkrái neudělal a
[ak to nyní musím hlídai.
Červíček: akorát musíš

znovu zaplatit popla[ek.

S[arosia: nyní něco kplynofikaci, V současné době máme stcNební povolení pro 1. a 11. etapu

plynofikace obce. Tyto dvě eiapy určitě letos začneme kolaudovat a dopadnelí kolaudace dobře,
uvedeme zařízení do provozu a lidem v Jimlínku, můžeme říkat, že si mohou plynové vyiápění. Dále
čekáme na vydání stavebního povolení na 111. etapu plynofiikace obce. A co se týká Jimlína, tamjsme

zatím z[rosko{ali na paní Pražákové, protože přes její pozemky ani okolo jejích pozemkú nemůžeme
provés[ plynovodní přípojku a její souhlas dodnes nemáme. Projektanii zafím vymýš lí náhradní
řeš ení.

Brabec: jaký má paní Pražáková důvod?
Siaros[a: důvodů j e více. Některé jsou projekčního rázu jako např. vypracování hlukové siudie, j iné

jsou zase požadavky na ochranu její stodoly. Je io např., zákaz vjezdu na ces[u mezi siodolou a
rybníkem nebo celkové zpevnění svahu stodoly směrem od areálu plyriové sianice.

Liš •anská: vždy• se ia stodola paní Pražákové úplně rozpadá. Je tam propaďlá s[řecha a vypadl i
kus zdiva. Je docela nebezpečné kolem ní vůbec chodit.

Brabec: [o je pravda, může to spadnou[ na děii, kieré si [am mohou hrát a může je to případně
zranil.

Starosia: nechtěl jsem tímto způsobem s paní Pražákovou komunikova[, dokud nemáme žádné jiné
řeš ení kudy pro`iít s plynem do Jimlína. To už bych se s ní poiom vůbec nedomluvil`

Liš •anská: io se už asi siejně nedomluvíš , proiože paní Pražákové si už nevyzvedává žádnou
korespoyidenci.

Kriička: navrhuji dá[ do zápisu úkol pro starostu, vyzvai majitele rozpadajícího se objektu kjeho
zabezpečení. Na io je zák(]n.

Brabec: když si nyní říkáme, že už bychom mohli v někierých částech obce topi[ plynem, tak bych
chtěl vědět, jak je to dořeš ené s plynoměry, se smlouvami atd.
Staros[a: to bohužel dořeš ené nemáme. Nemám dosud ani žádný návrh smlouvy ohledně role obce

ve vz[ahu k l)udoucímu provozovateli ani nemám žádné riávrhy smluv pro občany jako budoucí
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odběra[ele plynu. Nemám ani žádné přesnějš í in.fiormace o cenách plynu, odkupu plynoměru či

zabudovaných skříněk HUP.

Já se obávám, abychom dnes víiězoslc[vně nenalákaly občany. Hurá pojď[e a předělejte si iopení a
vaření yia plyn a při[om nevíme za jakých podmínek Já osobně bych raději počkal. Já si to

samozřejmě přeji, ale dokud nebudeme míi jasně stanovené podmínky, nebudu o tom nikoho
přesvědčova[.

Grund: plynoměr prý bude zadarmo
Červíček: nebude prý ani žádný nájem za plynoměr, bude se prý platii jen io, co domácnos[
spo[řebuje.

Branec: na druhé siraně je plynoměr úřední měřidlo. Mělo by io vš e být ve smlouvě, a dokud ji
neznáme, můžeme se o vš em jenorn dohadovai.

Červíček: správně by měla existovai nějaká smlouva s obcí a na základě ní pak i smlouvy nebo

dodatky s jednotlivými občany. Co když budou rúzní občané pla[it různé ceny, když bude [řeba někdo

kamarád.
Brabec: to asi nepůjde, Bude míi nad sebou energetický regulační úřad a ien mu takové věcl
nedovolí, aby [řeba někoho znevýhodnil nebo naopak. To urči[ě nejde. Ale zase se musime bránii,
pokud přijdeme o nějakou disiribuční čási nebo podíl na té distribuční části. Stálo to dos[ peněz, je
[o v zemi, podíleli jsme se na tom a vzdát se ioho ani jen [ak nemůžeme.
Grund: nebo bychom si mohli za/ixovai nějakou lepš í cenu.
Brabec: nemůže si o [om vš em rozhodovat sám. Siálo nás to peníze a mu\síme o [om také irochu

rozhodovai. V každém případě by měl mí[ na sebe plynoměry a smlouvy. To je jednoznačné.

Grund: už by si měl hlavně nějaké ceny pro občany připravii, když někieří by mohli již leios plyn
odebírat.

Červíček: ale on řekme, že žádné ceny neví, protože plyn bude teprve kupovat ria burze.
Grund: io mí chceš

říc[, že .si uděláš

doma celý rozvod na plyn, koupíš

si kotel a budeš

[eprve čekai,

za kolík on ten plyn bude prodávat? To není možné. Lidi musí vědět cenu plynu dopředu.
Červíček: můžeš

se zeptat [řeba v Leneš icích, za kolik se tam prodává plyn.

Grund: io jsem zjiš •oval, ale přesně jakjsme před chvílí říkali, že nemůže nikoho zvýhodni[ tak, iam
jsou mezi dcimácnostmi rozdíly až 1,50 Kč.

Brabec: [o chápu, to se asi stát může. Já když se k odběru přihlásím třeba až za dva roky a on zrovna
nakoupí plyn za 0, 50 Kč, tak ty budeš

mít smlouvu za 3 ,00 Kč ajá za 0,7 5 Kč, protože j sem se zrovna

přihlásil a on levně nakoupil a může mi io dát za [akové peníze. On nám tedy nebude a.si schopen

garantovat nějakou cem a nebude jí dopředu asi ani sdělovai. Ta cena bude zdvislá na cenách na
burze a bude se asi liš it.

Grund: ale budeš

míi možná možnost si za`íiixova[ cenu plynu na dva roky. Když si zafixuješ

cenu na

dwa roky ria 3,00 Kč iak ii jí nezvedne, ale druhému, kierý io neudělá, ji drulý rok zvedne iřeba na
4,00 Kč.

Brabec: asi ano. On bude mít smlouvu, bude prodejce a je samozřejmě obchodník. Ale opaku.ji,
nesouhlasím s tím, že nebudeme mít podíl na distribuční síti, která se vybudt)vala i za naš e periíze.
Na [om se asi vš ichni shodneme.

Šilínková:mynaš enákladyvedemevúčeinictvíjakoir[vesiiciamusímekiomumíinějakývlas[nický

podíl. To ani jinak ze zákona nejde.
Brabec: h[avně musíme mít jasno ve smlouvách, komu bude patřii plynoměr, protože ten se bude
musei za nějakou dobu, třeba 5 lei vyměnit a dá[ do siáiního zkuš ebního ústavu přeměřit.

Grund: stejně jako se io dělá s vodoměry či elektroměry.
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Brabec: jasně, musíme vědět alespoň [ěch pár běžr[ých věcí, kieré známe i my.
Grund: ano souhlasím, za chvíli skončí [opná sezona a lidé, kteří si budou chiíi předěla[ domácnosi

na plyn, musí vědě[ podmínky, minimálně cenu plynu a os[a[ní finanční podmínky.
Červíček: pro Jimlín by se mohla uděla[ samostatná nádrž.
S[arosta: je [o také jedna z variant, vlasiní tam dokonce nějaký pozemek a samosta[riá nádrž pouze
pro Jimlín by [o mohla vyřeš ii.

Brabec: ano iaková úvaha i kdysi v minulosti byla, že by mohla být menš í samostatná nádrž. Je to
tímto způsobem řeš iielné.

Čer.víč?k: já p_•žaduji, abyste řeš ili známky na popelnice. Já a několik dalš ích občanů jsme si
nalepili na velkou 2401 popelnici dyě známky, jak bylo už druhý rok avízováno a dnes jsem š el na
zastupitelstvo a viděl j sem něheré velké 2401 popelnice pouze s jednou známkou. Douftám, že je zítra
nevyvezou, půjdu si io zkontrolova[. Hlavně aby [o věděli popeláři, že nemají iakové popelnice
vJ,VóžÉ,,.

Starosta: Václave tím si nejsem jisý. Obávám se, že je popeláři opět vyvezou. Samozřejmě io vědí,
protože ve smlouvě s Vrbičkou máme pouze vývoz malých 1201 popelnic, ale ce[á léta to tolerovali.
Slibuji vš ak, že to začnu hned zíira řeš it. Stejně na mě Vrbička celou dobu [lačí a říká, že velké 2401

popelnice s jednou známkou přestane vyváže[. Pořád si na to stěžují, že jich máme iolik, a, že io
nemají ve smlouvě. Alespoň ten smluvní vztah mezi námi narovnáme.

Bakosová: nemohlo by se nechai seřídi[ svěilo u poš ty? Rozsvěcí se, i když [řeba projede pouze

automobil po silnici, nebo projde chodec po chodníku.
Siarosta: ano nechám [o seřídii. To svěilo má sloužit pouze pro Maruš ku, aby po tmě mohla
odemknout či zamknoui poš tu`
Červíček: io siačí pouze seřídi[ ci[livost čidla.

Bakosová: rozuměla jsem [omu správně, že až se budou dělai nové silnice, že se k iomu zaiím

nebudou dělat chodníky?
Starosia: ano zatím ne, ale samozřejmě si uvědomuji, že to nebude [akjednoduché. Pokud nebudeme
současně realízova[ i chodníky, je mi jasné, že po dokončení silnice budeme muset dát do pořádku
prostor, k[erý vznikne mezi novou silnicí a s[ávajícím chodyiíkem. To se musí samozřejmě ješ tě
dořeš i[ a řeš ení bude v každé úseku individuální, podle si[uace, š ířky nové silnice a stávajícího
chodníku. Budeme io řeš it, nenecháme io v nepořádku.

Bakosová: ješ tě jsern se ch[ěla zeptat, jak je financováno pokládání těch zeler[ých za[rayňovacích

dlaždic pro m(]žnost parkování před domem.

S{aros[a: financováno je io iak, že občan si koupí na obecním úřadě požadovaný počet
zatravňovacích dlaždic. Velikos[ jedné za[ravňovací dlaždice je 0,5 x 0,5 m a s[ojí 100,Kč a
veš kerou

práci

spoložením

realizuje

obec.

Je

to

zhotovení

podkladní

vrstvy,

položení

zatravňovacích dlaždic dle požadavků občana, zavezení zeminou, osázení tráyou a finální
wálcování. Občan si kupuje pouze požadovaný poče[ zairc[vňovacích dlaždic.
Bakosová: dále bych se chtěla zepia[ na realizaci sokolovny, kdy by realizace mohla přicházei

v úvahu?
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Starosia: nyní čekáme na vydání stavebního povolení. Já [o řekyiu pro oba projekty současně,
protože v obou případech je si[uace siejná. Jedná se o rekons[rukci sokolovr•y a Polyfunkční dům.
Již druhý rok čekáme na vydání stavebního povolení. Dokud ho nebudeme mít, nemůžeme nic
realizova[. Jakmile obdržíme stavební povolení, sejdeme se jako zas[upítelé a budeme řeš it dalš í

postup, získání dotace a následnou realizaci. Leios realizace určitě nebude, budeme rádi, když
obdržíme stayební povolení.
Bakosová: iak io jsem zvědavá, kdy se ta sokolovna začne opravova[.

Baborová: já mám připomínku k o[evírací době obecního úřadu. Podle současného nařízení vlády
by měla být oievírací doba 2 x 5 hodin týdně a nám tam visí pondělí od 8:00 do 10:00hod a ve siředu
od 13 :00 do 16:00hod` Tak chci jen upozornii, aby to nebyl nějav problérn. Máme to [akto uvedeno

i na webových siránkách.

Šilínková: na webové s[ránky nikdo nekouká a my jsme tam pořád. Čas[o lidi přiidou i odpoledne.
Dnes jsem se málem ani nedos[ala na zastupitelstvo a včera volala paní ješ [ě v sedm hodin večer,
jes,li může přijí,.

Baborová: já jen chtěla, abychom io měli v pořádku, aby z [oho nebyl nějaký problém. A také jsem
Vás chiěla pochváli[ za vysvětlení, proč nejde rozhlas v Zeměchách a Jimlínku. O{evřela jsem

stránky obce a tam na mě vyskočí informace, proč nefunguje rozhlas. Tak si [o každý přečte a měl
by býi spokojený, protože dostal infiormaci na .svou oiázku` A to je přesně o těch in.íormacích, když
budou mí[ vš ichni včas vš echny inf;ormace [ak to každý pochopí. Takje io s[ejně s Vláďou, se mnou
a š kolou, kdybychom měli včas vš echny in.f;ormace, iak bychom se také mohli rozhodova{ lépe a

jinak.
Brabec: já io říkám od začá[ku. Jsem relaiivně mladý člověk, používám hodně elektroniku a
poiřebuji ty infiormace zná[. Myslím si, že takto přemýš lí větš ina obyvaiel, něco nefunguje, neteče

voda či něco podobného a větš ina obyvatel se jde kouknout na s[ránb obce a když tam nic nenajde
[akje to š paině.

Šilínková: ale ohledně té havárie vody jsem byla zrovna v práci a hned jsem in.formaci zveřejnila, i
když bylo už po pracovní době.
Brabec: ano io je v pořádku, já jsem spíš

myslel obecné věci, abychom je tam dávali rychleji a co

nejvíc.

Baborová: ano přesně tak toje. Kdyby tam byly inf(ormace, že fo či ono Lse připravuje, je [am projeki
a[d. , [ak si to člověk přečf e a má přísluš né informace a může se na vš e lépe připravit a může se lépe
připravi[.

7 . 7jÁNer
Starosta ukončil jednání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín v 19:30 hod.
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Přijatá usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastui)itelstva obce Jimlín
konaného dne 03.03.2021 na Obecním úřadě Jimlín

182/17/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu ze 17. veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Jimlín Jana Grunda a Janu Baborovou.
183/17/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín.
184/17/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:

1. schvaluje přenechání do uŽívání části obecního pozemku o výměře 0,68 m2 na par.č. 965, k.ú.

Jimlín za účelem umístění ZBOXu na obecním pozemku a přístup k ZBOXu Provozovateli,
kterým je Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň,190 00 Praha 9 a veřejnosti 24

hodin denně a 7 dní v týdnu.
2. rozhoduje o uzavření návrhu znění SMLOUVY o přenechání do užívání části obecního
pozemku o výměře 0,68 m2 na par.č. 965, k.ú. Jimlín za účelem umístění ZBOXu na obecním

pozemku a přístup k ZBOXu, který je přílohou tohoto usnesení,
3. ukládá starostovi obce Jimlín podepsat smlouvu dle bodu 2.
185/17/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:

1. schvaluje odpuš tění

plateb nájemného v souvislosti

sopatřeními

vlády

ČR proti

š íření

koronaviru za měsíce leden, únor a březen r. 2021
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.
186/17/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:

1. schvaluje investiční záměr akce: Výstavba pavilonu nových učeben základni' Školy na par.č. 94,

68, k.ú. Zeměchy u Loun, kterýje přílohou žádosti o dotaci z Ministerstva financí, podprogramu:

29822  Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury
2. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „ Výstavba pavilonu nových učeben základní š koly na

par.č. 94, 68, k.ú. Zeměchy u Loun" z Ministerstva financí, podprogramu: 29822  Podpora
výstavby, obnovy a provozováni' komunální infrastruktury a spolufinancování akce ve výš i 10 %
z rozpočtu obce.
187/17/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje podání Žádosti na zřízení přípravné třídy základní
š koly Zeměchy.

188/17/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje úhradu členského příspěvku za rok 2021 lng.
Vladimíru Svobodovi ve výš i 3 000, Kč.

189/17/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje fmanční podporu v roce 2021 pro neziskovou
organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. ve výš i 1000,Kč
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Seznam příloh zápisu:
1. Prezenční listina zastupitelů obce

2. Prezenční listina hostů

3. Smlouva o přenechání do užívání části obecního pozemku o výměře 0,68 m2 na par.č. 965, k.ú.

Jimlín za účelem umístění ZBOXu na obecním pozemku a přístup k ZBOXu
4. Žádost o odprodej pozemků p.č.126/8 o výměře 440 m2 a p.č.126/5 o výměře 232 m2 v k.ú.
Jimlín

5. Žádost o zřízení přípravné třídy základní š koly Zeměchy

Zápis byl vyhotoven dne 07. 03. 2021

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Ing. Vladimír svoboda

Jana Baborová

C/i

io2|

Jan Grund

Starosta:

Ing.VladimírsvobonF=+

Razítko obce:
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