obec Jimlín
Zastupitelstvo obce Jimlín

Jimlín, 16.06.2021

Zápis ze 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 16.06.2021 v Hasičské zbrojnici v Zeměchách č.p. 6
l. Uvoď
a) Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jimlín bylo zahájeno v 17:30 hod. starostou obce. Starosta
konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, což znamená, že
zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
b) Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín Ing. Kateřinu
Orinčákovou a Ing. Janu Mikovcovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín Ing. Kateřinu Orinčákovou a Ing. Janu Mikovcovou.
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C) Schválení programu
Starosta obce navrhl změnu programu spočívající v doplnění bodu č. 2 písm. e) Žádost o pacht části
pozemku p.č. 877/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun z důvodu stavby přístřešku pro
automobily a dále v doplnění bodu č. 3 písm. b) Podání žádosti z programu Národní sportovní
agentury ,,Rozvoj místních sportovišt' a zázemí" na projekt '"Oplocení sportoviště za sokolovnou".
Navržený program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín:
l.

2.

Úvod
a) Zahájení
b) Určení ověřovatelů zápisu
C) Schváleni programu
d) Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem:
a) nabytí pozemků do majetku obce:
p.č. 914/3 v k.ú. Jimlín a pozemku p.č. 134 v k.ú. Zeměchy u Loun
p.p.č. 1061/2 o výměře 937 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,
p.p.č. 1062 o výměře 470 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,
p.p.č. 1065/7 o výměře 747 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,
b) pacht pozemku p.č. 1216 o výměře 13 658 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun
C) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj. E650-S2421/2021 na zřízení a provozování stavby ,,plynofikace Jimlín. Zeměchy"
d) úprava plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru.
e) žádost o pacht části pozemku p.č. 877/1 o výměře 18 m2 v k.ů. Zeměchy u Loun z důvodu
stavby přístřešku pro automobily.

1

3.

Dotace a rozvojová strategie
a) Smlouva o předfinancování aktivit projektu ,.Kompostéry Lounské Podlesí"
b) Podáni žádosti z programu Národní sportovní agentury ,,Rozvoj místních sportovišt' a
zázemí" na projekt '"Oploceni sportoviště za sokolovnou"
4.
Uzavření pracovněprávního vztahu dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích na výkon
technického dozoru investora na stavbě ,,Plynofikace obce Jimlín, Zeměchy - 3.etapa"
5.
Závěrečný účet Obce Jimlín za rok 2020
6.
Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2020
7.
Účetní závěrka příspěvkové organizace obce Základní školy a Mateřské školy Zeměchy IČ
62247832 pro rok 2020
8.
Rozpočet
Změny rozpočtu
9.
Diskuze
10.
Závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje proEram 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ,
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d) Kontrola plnění usnesení
Starosta informoval zastupitele, že všechna usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 03. 03. 2021 byla splněna.

2. Majetkoprávní dispozice s nemovitým ma jetkem
a) nabytí pozemků do majetku obce
Převod pozemku p.č. 914/3 v k.ú. Jimlín a pozemku p.č. 134 v k.ú. Zeměchy u Loun
Předmětné řízení ve věci možnosti převodu majetku Správy železnic na základě žádosti obce Jimlín
bylo na úrovni správce majetku Správy železnic. tj. Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
projednáno s následujícím výsledkem a technickými podmínkami uvedenými v části A dopisu
Správy železnic, s.o. ve věci převod pozemku p.č. 914/3 v k.ú. Jimlín a pozemku p.č. 134 v k.ú.
Zeměchy u Loun, ze dne 9. 3. 2021, zri. 3416/2019-SŽ-GŘ-031 (S3416/2019-031) (při7oha č. 3
zápisu). Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním podklady s veškerými
informacemi o předmětných pozemcích. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
pi. Mikovcová: jájsem si myslela, že zde bylo řečeno, že pozemek musí být alespoň l rok v nájmu.
p. Svoboda: ano toje pravda, tojsem taQy říkal, že teprve po roce můžeme žádat, ale my se neustále
ptáme a oni nám.již poslali podm/nky převodu, tak v tom pokračujeme. Všechny podmínky převodu
jsme již splnili, zbývá jim odeslat příslušnou část pasportu komunikuci a toto usnesení
zastupitelsNa. Tím splníme všechny podmínjty a zase budeme čekat. Myslím, že se nám podaří (ý/o
pozemky do roka získat.
pí. Mikovcová: je spočítané kolik to bude Stát?
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p. Svoboda.' neměli bychom nic pkuit, protožejde o komunikaci. Chtěl bych získat i pozemky
vpravo od komunikace u přejezdu v Jimlíně nebo odstavnou plochu před nádražím, za tu však
zřejmě Správa železnic bude chtít uhradit něiakou sumu.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje nabytí pozemku p.č. 914/3 v kú. Jimlín a pozemku p.Č. 134 v kú. Zeměchy u
Loun od Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709
94 234.
2. souhlasí s technickými podmínkami převodu uvedenými v části A dopisu Správy železnic, s.o.
ve věci převod pozemku p.č. 914/3 v k.ú. Jimlín a pozemku p.č. 134 v k.ú. Zeměchy u Loun, ze
dne 9.3.2021, zri. 3416/2019-SŽ-GŘ-03 l (S3416/2019-031),
3. pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení.
Č. USNESENÍ
192/18/2021
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p. Svoboda uvedl, že další tři pozemky spolu úzce souvísĺ Jedná se o pozemky po pravé straně na
konci obce při vjezdu směrem na Zatec. Zde .je v územním plánu navržena největší plocha k nové
výstavbě. Proto jsme nechali zpracovat geometricjtý plán a rádi bychom získali do vlastnictví obce
pozemÁý, na kterých by v budoucnu mohly vést kompletní inženýrské sítě a nad nimi by pak mohly
vést komunikace a chodnl'jty. Proto jsme začali prqjednávat darování těchto pozemků nebo výměnu
zajiné pozemky s majiteli těchto pozemků. Záměrně říkám darování či výměna. Nejedná se o nákup
pozemků za peníze. Nákup bych pak musel samozřq'mě projednávat na dalším zastupitelstvu.
pí Mikovcová: já bych k lomu ráda uvedla, že oddělení pozemků s plánovanou cestou, které dnes
existuje, si v minulosti zařídila rodina Lištbnslých sama a projednávalo se to i na zastupitelstvu. Já
jsem /ehdy upozorňovala paní Líštánskou, že žádný územní plán není a na zástavbu pro rodinné
qomky to nelze využít. Paní Líštánská se tehdy vyjádřila, že to plánují pronajímat jako zahrádky.
uá si spíše myslím, že plocha v) mezená v územním plánu pro výstavbu rod. dom g, by si zasloužila
zpracování alespoň studie, která by navrhla budoucí rozvrženi' pozemků a především komunikucL
Každé územímá své limity, může se tam vejít nějaký počet parcel pro domky a bez koncepce se může
stát, že tam vzniknejedna řada parcel s komunikucí pak se začne stavět a vedle vznikne další řada
domků s komunikucí a vniknou tam naiednou plochy, které se těžko zpřístupnL Nebo by se daly
zpřístupnit jednou komunikaci' ale tím, že se lo bude dělat takto postupně podle toho, jak si to hlo
dnes představuje, tak tam do budoucna vzniknou komunikace tři. Takže by si to opravdu zasloužilo
nějaké koncepční řešení nebo studii, kolik by tam těch domků mohlo vzniknout, jak by (ý pozemky
mohly být pro budoucí zástavbu uspořádané. Další otázkou zůstává, proč obec bude zasítbvávat
pozemky soukromých vlastníků.
p. Svoboda: ano s tím vším souhlasím, a protože mám stejný názor, tak jsem v této záležitosti již
oslovil pana inženýra architekta Kaplana. V návrhu územního plánu sejedná o zastavitelnou plochu
Z2 a já s ním projednával zpracování územní studie pro tuto plochu, přl>adně i pro jiné plochy
navržené k zástavbě. Dopředu ale řeknu jednu věc, kterou vím zcela jistě už nynL S lidmi, kteří
vlastní pozemAy v tomto území bude velmi těžká domluva, aby se chovali ve smyslu zpracované
územní studie pro tuto plochu. Dalším problémem je plánované zasítbvání těchto soukromých
parcel. Rozhodně si myslím, že bychom měli zpracovat projekt na zasítbváni pozemků, aby to
nedopadlojako u objektů pily. Tam si původní majitelpily vybudoval vodovodnípřípojku sám, takže
je i vlastníkem. PaŔ na ní dovolil připojeni průmyslového areálu PP stavby. Následně objekjy pily
prodal a začína/íproblémy. SČVAK s tím nechce mít nic společného, protože sejedná o soukromou
3

přípQjku a iypadá to, že se bude vše budovat znovu a správně. Takže projekt na přípojky musí být
pod naší kontrolou stejnějako zpracování územní studie pro tuto plochu. Otázkou zůstává, jak se
k ní budou soukromí majitelé stavět.
pí Mikovcová.' ale oni budou chtít n' pozemky prodávat.
p. Svoboda: tím si nejsem u některých vlastníků zrovna jisg zda jejich podmínky budou
v budoucnosti pro někoho vůbec akceptovatelné.
p. Brabec.' já si vůbec ne/"semjis(ý, zda má obec zasítbvávat pozemjg soukromých vlastníků aještě
navíc budovat komunikace, když oni si tam staví svoje soukromé domy. Je sice fajn, že se obec
rozšiřuje, ale nevím, proČjá bych měl Uyvíiet v tomto smyslu nějakou aktivitu.
p. Svoboda: ano já rozumím těmio připomínkám, ale je to stejné jako se studií, kterou navrhuje
zpracovat Jana ajá ji v podstatějiž zadal. Všichni si pamatujete, že jsme tu projednávali dotaci na
zpracování projektu na dopojení kanalizace a vodovodnícÁ přípoiek tam, kde dnes toto není A
samozřejmě se jedná i o kunalizaci a vodovodní přípojky v této části obce. A to bych rád nechal
Yyproiektovat.
pí. Mikovcová: já se zeptám jinak? Eristují dotace na zasítbvání nových pozemků, které nejsou
obecní.
p. Svoboda.' pochybuji
pí. Mikovcová.' no a n' chceš řešit dotaci na kanalizaci.
p. Svoboda: ano, ale na prajekt. a ta je podaná. Právě, že na projekt dotace existuje a máme ji
podanou. A iak si myslím, že získání /ěchlo tří pozemků do vlastnictví obce není vůbec špatná
myšlenka. Proto předkládám (ýto návrhy usnesení
p. Brabec: hlavně, aby to obec nezavazovalo, k něial{ým budoucím investicím. Toho se bojím nejvíc,
aby nás to nezavazovalo k lomu, že noví vlastníci budou požadovat po obci vybudování sítí a
komunikací Budoucí vlastníci pak budou říkuí, že obec tady vlastní pozemky a budou tam chtít
vybudovat chodníky a silnice.
p. Svoboda: ano, to určitě požadovat budou, ale je to stejné jako v ostatních částech obce. Donutit
tě nemůžou a až budou,/ínanční prostředky tak to můžeme udělat stejně, jako všude jinde.
pí. Mikovcová.' jednou z možností by bylo, že by se náklady rozpočítaly mezi majitele a Ti by pak
uhradili obci příslušný podíl.
p. Svoboda.' pro informacije stav projednávání k dnešnímu dni takový, že Marie Příhodová, matku
pani Lištánske' je ochotna pozemek darovat. Honza Grund projednával záležitost s Václavem
Davidem a ten je spíše pro směnu pozemku. S ing. Hornem ze společnosti TUFA jsem o tom zatím
nemluvil, protože jsme nenašli vhodný termín schůzky.
p. Grund.' mluvil jsem s Davidem, říkal, že se na to koukne a zkusí dát návrh, za které obecní
pozemky by byl ochoten tento pozemek směnil.
p Svítek: se společností TUFA to bude stejné, to jsou zemědělci a budou chtít směnu.
pí Mikovcová: další otázkou je, jestli taková cesta oddělená paní Líštánskou, byla někdy někým
projednávána se SŮS, jestli tam takto cesta vůbec může být V souvislosti s Yýjczdem na silnici
v tomto místě.
p. Grund: totojejediné možné řešení.
p. Svítek: je ta cesta zanesená v nějaké katastrálni" mapě?
p. Svoboda: urČitě není Já byt to řekl tak, že oddělení pozemku v šíři 4 m, jakje to v současné době
provedeno, je nám v podstatě k ničemu. Na pozemku v šíři 4 m jsem schopen realizovat maximálně
sítě a chodník. Takže buď se mi to povede rozšířit po jednání s ing. Hornem ze společnosti TUFA
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na 6 až 8 m, aby to dávalo smysl k zakreslení kompletní komunikace s chodníky do inženýrem
architektem Kaplanem zpracovávané územní studie, nebo to pak budeme řešit se SŮS a
s jednotlivými majiteli na základě zpracované územní studie.
pL Mikovcová: na to bych se právě zeptala předem, zda to tam takto může být umísíěné, než to
koupím.
p. Svoboda.' je to výjezd z parkoviště, takže žádné problémy nepředpokládáme a také nic nekupuji.
Projednáváme zde pouze darování pozemků či směnu za jiné pozemky. Pokud bychom chtěli něco
kupovat, musíme to zde na zastupitelstvu znovu projednat.
p. Svítek: to původně nebylo žádné parkoviště, ale skládka materiálu.
pí. Mikovcová. .' původně to bylo SŮS, ale oni to pak převedli na obec. Stále je zde otázku, zda je
odtud možný výjezd na silnici. Dále si myslím, že je zde až příliš mnoho neznámých. Pokud se tím
bude inženýr architekt Kaplan zabývat, počkala bych až na jeho výstup, tuk aby vše mělo smysl.
pi. Orinčáková.' z usnesení jasně nevyplývá, že smlouvy uzavřít můžeš, pokud budou vlastníci
pozemků ochotni pozemky darovat. Pokud půjde o směnu či koupi pozemků, budeš to muset na
zastupitelstvu znova projednat.
p. Svoboda: ano souhlasím, smlouvy uzavřu pouze tehdy, pokud budou vlastníci pozemků ochotni
pozemky darovat. Ale nedává mi smysl, proč bych měl s darováním čekat. UŽ jsem jednal i s paní
Knoblochovou ze SŮS i s prQjektanly a darování těchto pozemků dává smysl.
p. Grund." vždyt' užje zde naplánovaný projekt kanalizace.
p. Svoboda: ještě ne, v současné době se projektuje.
pí. Mikovcová: myjako obecjiž projektujeme v té cestě kunalizaci?
p. Svoboda.' ano ten záměr Yyprojektovat prodloužení kanalizace v některých místech obce jsme již
projednávali. Jedním z míst byla právě i tato kanalizace. Na projekt kanalizace mohu počkat, až
budu mít zpracovanou územní studii, ale nedává mi smysl, proč bych měl s darováním čekat. Pro
mě osobněje schůdná varianta darování pozemků nebo směna za část pozemku, který obec vlastní
nadpozemky paní Příhodové. Jinou variantu si zatím neumím představit.
pL Orinčáková.' nešla by tam udělatještějedna stavebníparcela?
p. Svoboda.' ano to by bylo super, ale to už nenízahrnuto v územním plánu k zastavěnĹ Důvodproč
územní plán zasahuje pouze do poloviny tohoto svahu a nejde ho zastavět celý, by nám mohla říci
Jana.
pL Mikovcová.' existují pravidla pro tvorbu územního plánu aje zde limit pro rozšiřování obecních
pozemků. Rozvoj obce je dán pouze urči(ým procentem a jy nemůžeš např. o 50% rozšířit obec.
Prostějsme limitováni něiakým počtem nových rodinných domů.
p. Svoboda.' ano to je pravda, na tuto podmínku mně upozorňoval jak ing. arch. Kaplan, tak i
stavební úřad města Loun. Obrátiljsem se proto na Krajslý úřad Ústeckého kraje, Odbor územního
plánování a stavebního řádu, jakožto nadřízeného orgánu, kde mi bylo sděleno, že rozšířeni' o 50%
opravdu nejde, ale rozšířeni' např. o 30% by nebyl problém a toho zdaleka tento návrh územního
plánu nedosahuje. Takjsem začal toto rozšíření návrhu územního plánu projednávat. Podařilo se
mi rozšířeniza zámkem /voYý Hradsměrem na Zbrašín, kde něiaké obecnípozemkyjsou, Pokudjde
právě o toto místo tak jsem narazil na es/etický pohled architekta i stavebního úřadu, protože
v tomto místě se lomí horizont a oni nechtě/Ĺ aby nové domy obce íyčuhovaly za horizont a byly
vidět z veliké dáljty. Podobnou podmínku i pro pozemek za zámkem, že domy nesmí opticky vadit
pohledu na Noyý Hrad.
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p.p.č. 1061/2 o výměře 937 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun,

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 884/3 o výměře 937 m' v k.ú. Zeměchy u Loun, od T U F A, společnost
s ručením omezeným, č. p. 5, 43969 Tuchořice.
2. pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy dle bodu l. tohoto usnesení.
Č. USNESENÍ

.

.

PRO

PROTI

193/18/2021
HLASOVANI'
6
Zdrželi se: Baborová, Bakosová, Proti: Mikovcová

1

ZDRŽEL SE
2

STAV
schváleno

p.p.č. 1062 o výměře 470 m' v k.ú. Zeměchy u Loun,

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 1062 o výměře 470 m' v k.ú. Zeměchy u Loun, od David Václav, č. p.
2. pověřuje starostu obce uzavření darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.
Č. USNESENÍ

. .
HLASOVANI:

PRO

PROTI

194/18/2021
6
Zdrželi se: Baborová, Bakosová, Proti: Mikovcová

l

ZDRŽEL SE
2

STAV
schváleno

p.p.č. 1065/7 o výměře 727 m' v k.ú. Zeměchy u Loun,
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
l. nabyti pozemku p.p.č. 1065/7 o výměře 727 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun, od Marie PříhodovZ
2. pověřuje starostu obce uzavření darovací smlouvy dle bodu l. tohoto usnesení.
Č. USNESENÍ

. .
HLASOVAN1:

PRO

PROTI

195/18/2021
6
Zdrželi se: Baborová, Bakosová, Proti: Mikovcová

l

ZDRŽEL SE
2

STAV
schváleno

b) pacht pozemku p.č. 1216 o výměře 13 658 m2 v kú. Zeměchy u Loun dle situačního zákresu
v katastrální mapě úgřl7oha č. 4 zápisu).)
Starosta uvedl, že záměr pachtu byl schválen na 16. zasedání zastupitelstva usnesením č.
172/16/2020, byl v zákonné lhůtě zveřejněn. Žádný jiný zájemce o pacht, kromě pana Janicha, se
nepřihlásil. Návrh smlouvy byl zastupitelům před zasedáním rozeslán. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

6

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje
l. pacht pozemku p.č. 1216 o výměře 13 658 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun dle situačního zákresu
v katastrální mapě panu Jaroslavovi Janichovi.
za
pachtovné ve výši 3 000 KČ za rok.
2. pověřuje starostu obce podpisem pachtovní smlouvy č. 01/2021.
Č. USNÉSENĹ
HLASOVÁNÍ, l PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
196/18/2021
Zdrželi se: Mikovcová, Bakosová

7

2

schváleno

C) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj. E650-S-2421/2021
na zřízení a provozování stavby ,,plynofikace Jimlín, Zeměchy" (při7oha č. 5 zápisu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj. E650-S-2421/2021 na zřízení a
provozování stavby ,,plynofikace Jimlín, Zeměchy. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
1. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj. E650S-2421/2021 na zřízení a provozování stavby ,,plynofikace Jimlín, Zeměchy.
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti dle bodu l.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
197/18/2021

9

O

O

schváleno

d) úprava plateb nájemného a za vytápění 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 duben a
květen r. 2021.
- za vytápění objektu pohostinství v Sokolovně Zeměchy Č. p. 54,
Starosta navrhl na základě žádosti nájemcce pohostinství a nevyužívání pronajatých prostor
v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru sníženi plateb za vytápěni ze 2 000,KČ na 500.-KČ za měsíce únor, březen, duben a květen r. 2021.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

7

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje odpuštění plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření
koronaviru za měsíce duben a květen r. 2021
- za pronájem pohostinství v Sokolovně Zeměchy č. p. 54,
- za pronájem Sokolovny, Zeměchy č. p. 54 a Vince, p.p.č. 1116 v k.ú. Zeměchy,
schvaluje snížení plateb za vytápění z 2 000,- KČ na 500,-KČ v souvislosti s opatřeními vlády
ČR proti šíření koronaviru za měsíce únor, březen, duben a květen r. 2021.
2. pověřuje starostu obce podpisem dodatků ke smlouvě dle bodu 1.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ,
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
198/18/2021
Zdrželi se: Baborová, Bakosová

7

2

schváleno

e) žádost o pacht části pozemku p.č. 877/1 o výměře 18 m2 v kú. Zeměchy u Loun z důvodu
stavby přístřešku pro automobily (při7oha Č. 6 zápisu).
Starosta informoval zastupitele o žádosti o dlouhodobý pronájem obecního části pozemku q výměře
3 x 6 m z důvodu stavby přístřešku pro automobily. Důvodem je neustálé znečišt'ování automobilů
od stromů a ptactva. Stavba bude snadno demontovatelná a nebude zasahovat do chodníku ani nijak
bránit jiným majitelům přilehlých pozemků. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Brabec.' kde přesně by to chtěl postavit?
p. Svoboda.' určitě to chce postavil tam, "kde nyní parkuje dvě svoje auta. Je to podél chodníku na
koncijeho pozemku.
pi Mikovcová: byla jsem se tam podívat a musíme posuzovat místo. TaQy jsme na návsi, budou
kolem toho přístřešku chodit děti do školy a vznikne tam jen taková ulička
p. Grund." a co když mu na ten přístřešek spadne větev?
p. Svoboda: tak mu nespadne ne auto. To je jeden z důvodů proČ to chce.
pL Mikovcová: odůvodňovat to jen padáním větví, listí a výkaly ptákůje dost málo.
pL Bakosová: s tím se tam nastěhoval a musel počítat, že tam není místo na parkovánL
pí. Mikovcová.' ano, když to kupoval, musel s tím počítai. Stromy tam byly i tenkrát.
pL Bakosová: kdybychom mu to povolili, tak by pak chtěl podobný přístřešek každý druhý.
p. Grund.' povolíš to jednomu a bude to chtít každý.
p. Krtička: já bych byl pro a za určitých podmínek bych to schválil. Při použití určitých materiálů,
stanovení určiiých rozměrů by to šlo schválit.
p. Brabec.' z důvodu narušení rázu návsi se mi to nelíbí A jaké stanovit podmínky, aby nám v této
oblasti nechtěli postavit něco podobného i os/atní obyvatelé?

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje:
l. schvaluje záměr pachtu části pozemku - p.č. 877/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun
2. ukládá obecnímu úřadu Jimlín zveřejnit záměr dle bodu l.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ,
'PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
l
STAV
2
7
O
Proti: Orinčáková, Grund, Krejčík, BaborovZ Míkovcová, Bakosová, Brabec
8

neschváleno

p. Svoboda.' upřímně řečeno, mě se také nelíbĹ jak si někteříobčané dělajíz obce parkoviště. Někteří
občané mají dvě, tři a více aut a všechny parkuji' na ulici. Is tím by chtělo něco dělat, zvlášt' ktyž
chceme pokračovat v realizaci nových chodníků a komunikací.
p. Svítek: až se hude dělat naše ulice, nešlo by jí na jednom konci uzavřít a udělatji.jako slepou?
Dát tam třeba nejaké zábrany. Protože v /é naši ulici je to šílené. Ráno během půl hodiny tam
projede 28 aut.
p. Svoboda.' upřímně řečeno to vůbec nechápu, ale projednám to.
3. Dotace a rozvojová strategie
a) Smlouva o předfinancování aktivit projektu ,,Kompostéry Lounské Podlesí" (přúoha č. 7
zápisu).
Obec se v červenci 2020 zapojila do projektu ,,Kompostéry Lounské Podlesí" a pořídila 65 ks
kompostérů pro domáci kompostování. Jelikož poptávka občanů nebyla plně uspokojenai u dalších
členských obcí, MLP v projektu pokračoval a mohli jsme si doobjednat ještě 45 ks kompostérů.
Obec se musí podílet na předfinancování projektu částkou 203 020,71 KČ, z níŽ po obdržení
podpory od poskytovatele dotace (SFŽP), vrátí MLP obci částku ve výši 172 567,60 KČ. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín pověřuje starostu Obce Jimlín k podpisu Smlouvy o předfinancování
aktivit projektu ,,Kompostéry Lounské Podlesí".
Č. USNEŠENÍ
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
199/18/2021

HLASOVANI' l 9

O

O

schváleno

b) Podání žádosti z programu Národní sportovní agentury ,,Rozvoj místních sportovišť' a
zázemí" na projekt "Oplocení sportoviště za sokolovnou"
Národní sportovní agentura připravila nový program ,,Rozvoj místních sportovišt' a zázemí", který
se zaměřuje na rozvoj místních sportovišt' a zázemí pro obce. Dotace lze čerpat na jakoukoliv
rekonstrukci, modernizace, nebo výstavbu sportovních zařízení a jejich zázemí, včetně osvětlení,
oplocení nebo zavlažování. Dotace je ve výši 80% a v budoucích S-ti letech by na ní měly dosáhnout
všechny obce, které si zažádají. Maximum čerpání je 800 000,- KČ. My bychom rádi využili tuto
dotaci na oplocení sportoviště za sokolovnou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Grund: co tam plánujete za oplocení?
p. Svoboda.' zatím nevíme. Byli,jsme tam minulý jýden na rychle svolané schůzce s projekiantem a
Václavem Cervíčkem a z diskuze a hlavně vzhledem k omezenému množství prostředků, kdy
maximálni' částku k čerpáníje 800 000,- Kč, jsme se předběžnědohodli na oplocenícelého sokoláku.
Také přemýšlím, že i kdWje na projekt vyčleněno 50 000-, KČz dotací zda (yto prostředky neušetřit
a na základě geodetického zaměření si len projekt na oplocení neudělat sám.
pL Mikovcová: pozor, budeš muset ten pro/eki oplocením projednat s dráhou.
p. Svoboda." ano projednáme.
p. Grund." s dráhou bys problém mít neměl, protože tam kajýsi plot byl a zůstaly tam ještě sloupky.
p. Brabec.' a (ý chceš té dotace iyužít maximálně?
9

p. Svoboda.' ano určitě. Počítal jsem to, a když k maximální dotaci 800 000,- KČ připočteme naší
spoluúčast ve výši 160 000,- KČ tak mám na celou realizaci včetně projektu 960 000,- Kč a to by
nám rozhodně mělo stačit. Nebo jinak řečeno, uděláme takové oplocení, aby nám to stačilo. Když
to bude oplocené, můžeme tam pořádat akce, kíeré mohou být zpoplatněny. Udělalijsme tam hodně
práce a máme další plány, které ale bez oplocení nemá smysl realizovat.
pí. Mikovcová.' pokudpozemek chcete oplotit, řešilijste v léto souvislosti i provoz? Kdo to bude pro
veřeinos/ odemykat, zamykat, Přl>. hlídat?
p. Svoboda.' ano měl jsem takovou představu, že by to ráno p. Martášek v 6.'00 hod odemknul a
večer by lo poslední účastnici nějaké akce zase zamkli. Nebo bych to klidně chodil zamykat sám.
p. Grund.' já si myslím, že to nemá smysl zamykat.
pí. Mikovcová: když to necháš bez dozoru odemčené, iakje to přeci stejné.
p. Svoboda: ano, ale důležitéje, že to bude oplocené a můžeme to htyko/i zamknout. Můžeme opravit
i slávaiící domky z vňě/'ší strany, můžeme budovat nějaké parkurové prvky pro starší děti atd. Ale
bez oplocení a možnosti areál kdykoli uzamknout, by to nemělo smysl realizovat.
pL Mikovcová:já si myslím, že až tam vznikne vše co, jsme tam naplánovali tak oplocením uzamkneš
strašně veljtý prostor. VDomoušicích mají oplocené nebo uzamčené pouzefotbalové hřiště, ostatní
je veřejnosti přístupné.
pL Orinčáková.' zamykut se budou dát v budoucnu ipouzejednotlivá zázemí, proto bychom nemuseli
zamykat celý areál. Je lo tak? Plot bude až za zdí?
p. Svoboda: ano. Víceúčelové hřiště bude určitě zamykutelné samo.slalně. Jednotlivé budovy také.
pL Orinčáková: ano tak já bych zamykala pouze jednotlivá zázemí, ale celý areál bych nechala
otevřený, protože otevřený byl vžctycky. A ještě mám dotaz na (y zdi od sokolovny. Předpokládám,
že ty zdi tam zůstanou, je to tak? Plot bude až za zdí?
p. Svoboda.' ano. Ty zdi tam samozřejmě zůstanou. Plot bude až za nimi, někde u té první řady
stromu.Q
p. Grund." proč tam dělat plot, když,je tam zed: Bude problém i s údržbou.
p. Svítek: jakje to tam vzadu s příiezdovou cestou, myslím tam od trati.
pL Mikovcová,' tam jenom přejdeš /rat: tam nic jiného není a může tam projít pouze Martin Paur
nikdo jiný protože tam majípozemek., Obec má pozemek za tratí, kde je plánované biocentrum.
pí. Orinčáková: já bych tam ten vstup také zachovala, protože se tam vždycky také chodilo.
p. Svoboda.' pokud na tom trváte, tak tam nechám branku naprojektovat.
p. Brabec.' jájsem pro to oplotit, ale ne zamykat.
pL Mikovcová. ještěpřed hlasování bych se chtěla zeptat, zda víme, ojaké ceně se bavíme. Vdnešní
dobějsou ceny materiálů nejisté a vše se hodně zdražuje.
p. Svítek: pokud to bude z tahokovu, tak to bude pěkně drahé.
pL Mikovcová. ale myještě nevíme, zjakého materiálu to bude, a aťsáhnete pojakémkoli materiálu
tak to bude neskutečně drahé. A může se stál, že rozpočet, který si dnes naplánujeme, tak může být
za půl roku o 50% dražší A ještě ani nevime, ojaké ceně se bavíme. A aby nám vůbec těch 800 000,KČ stačilo, proíože to je velků délka celé to oplotit.
p. Svoboda: Sic cenu nevíme, ale projektantjasně deklaroval, že těch projektu 960 000,- Kčnám na
to stačil bude. Počítal s maximální dotaci 800 000,- KČ a naší spoluúčastí ve výši /60 000,- KČ.
Rozhodně Vám slibuji, že pokud nám to jyto proslředky stačil nebudou, tak celou realizaci včetně
zrušíme a dělat to nebudeme.
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pí Mikovcová. ale my bychom cenu měli vědět, než podáme žádost o dotaci. Ty po nás chceš,
abychom odsouhlasili žádost o dotaci, a my přitom nevíme najakou částku a ani nevíme, jak to bude
íypadat.
p. Svoboda: ale pokud budu požadovat neĹprve ten projekt, pak ho zde s Vámi projednávat, tak
určitě nestihnu podat žádost o dotaci v letošním roce. Já Vám zde poněkolikáté slibuji, že projekt
nepřesáhne částku 960 000,- Kč, jinakžádost určitě podávat nebudu.
PL Baborová.' ale my přeci žádost můžeme podat, a kdyby se nám to nakonec nelíbilo, nebo cena
byla příliš velká, tak realizaci odmítneme. Nyní schvalujeme pouze podání žádosti o dotaci.
p. Svoboda.' přesně tak, a já doplňuji, že kdyby cena projektu byla větší než 960 000,- KČ tak ani
nebudu žádost o doiaci podávat.
pí. Mikovcová. ale já bych předem chtěla cenu a projekt vědět.
pí. Orinčáková.' já bych to také chtěla vědět, jak to bude vypadat, než abych dopředu zvedla ruku a
přitom nevěděla, .jak to bude íypadat. Protože my tady zvedneme ruku pro něco, vůbec nevíme, jak
to bude vypadat a vy si pak něco nakreslíte a bude to vypadat úplnějinak, než si dnes tady říkúme.
p. Svoboda: ano já to chápu, ale pak musím upozornit na to, že nestihneme letošní rok a budeme
žádost o dotaci podávat v letech 2022 až 2025.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje podání žádosti z programu Národní sportovní agentury
..Rozvoj místních sportovišt' a zázemí" na projekt "Oplocení sportoviště za sokolovnou".
Č. USNESENÍ
l
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
200/18/2021
HLASOVANI' 6
Zdrželi se: Mikovcová, Bakosová, Orinčáková

O

3

schváleno

4. Uzavření pracovněprávního vztahu dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích na výkon
technického dozoru investora na stavbě ,,Plynofikace obce Jimlín, Zeměchy - 3.etapa"
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu dle § 84 odst. 2 písm. p)
zákona o obcích s Ing. Vladimírem Svobodou na výkon funkce technického dozoru investora na
stavbě ,,Plynofikace obce Jimlín, Zeměchy - 3.etapa" za odměnu ve výši 400,-Kč/hod. a pověřuje
místostarostu obce Jana Grunda uzavřením smlouvy o pracovní činnosti s Ing, Vladimírem
Svobodou.
Č. USNESENÍ
. .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
201/18/2021
HLASOVANI'
Zdržel se: Ing. Vladimír Svoboda

8

O

l

schváleno

5. Závěrečný účet Obce Jimlín za rok 2020
Závěrečný účet Obce Jimlín za rok 2020 (při7oha Č. 8 zápisu).by1 zveřejněn vC. jeho příloh na
internetových stránkách obce i na úřední desce Obce Jimlín v zákonné lhůtě a součástí projednávání
závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ŮSC Jimlín za rok 2020 ze dne
11

24.5.2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
pí. Mikovcová: plánovali jsme si schodek rozpočtu 5 mil. KČ, kterýjsme však překročili. Já osobně
jsem si to spočítala na 7 mil. KČ. Jakje to ve skutečnosti?
píŠi/ínková.' dohromady se jedná o schodek rozpočtu celkem 8,2 mil. KČ.
pL Mikovcová.'jak to vypadá s místním rozhlasem?
p. Svoboda.' mám to do diskuze, ale řeknu to hned. Se zhotovitelem mám schůzku příští úteiý 22.
6.2021 a prq/ednáme veškeré podrobnosti. Měli by to stihnout do konce měsíce, ale z důvodu
probíhajících dovolených počítám s prvním hlášením něka!y až v červenci 2021. O všem Vás budu
informovat tak, jak se v úterý domluvíme.
pí Mikovcová: Ještě k tomu schodku rozpočtu. Takjak postupně schvalujeme jednotlivé změny, tak
sineumíme představit, kolik to udělá na konci. Myjsme sina začátku řekli, že z úspoíyz našetřených
peněz z minulých lei si vezmeme 5 mil. KČ a v prvním rocejejich čerpánijsme z nich utratili 8,2 mil.
KČ. Proč ne. Jsou to naspořené peníze a at'jdou do investic, ale my až na konci roku, vlastně až
v polovině dalšího roku zjistíme, co jsme těmi změnami udělali. Myslím, že by bylo dobré,
kdybychom tu informaci měli průběžně, abychom věděli celkovou představu, jaký má každé
rozpočtové opatření dopad na celkový rozpočet obce.
pí Baborová.' já bych se chtěla zeptat na odpady. My tady máme nějakou částku 992 tis. KČ na
'ýdajích a toje pouze na popelnice, nebo tojsou kompletní výdaje na odpady.
pí Šilínková: jsou lo kompletní výdaje na odpady.
pí Baborová." je už červen a mě jde o to, abychom se vzájemně domluvili a přtpravili občany na
zdražení. Abychom s tím nevylezli až na konci roku.
p. Svoboda.' ano to je dobrá připomínka. Neustále se o tom bavíme na Mikroregionu Lounské
podlesí a tento měsíc 25.6.2021 máme schůzku již podruhé, věnovanou pouze odpadům. Tam se
snad konečně domluvíme s Vrbičkou najednotné strategii.
pí Baborová." a co.je to v té kupitole sport za l 328 755-, KČ
pí Šilínková." tojsou výdaje na projekt na sokolovnu.
pí Bakosová: já bych se chtěla zeptat, cojsou to neiymahatelné pohledávky obce.
píŠilínková.' jsou to poplatky za odpady od roku 2000.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín souhlasí s celoročním hospodařením Obce Jimlín v roce 2020, a to
bez výhrad.
Č. USNESENÍ
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
202/18/2021
HLASOVANI' 5
O
Zdrželi se: Brabec, Mikovcová, Baborová, Bakosová
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6. Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2020
Starosta uvedl, že podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva je výkaz Rozvaha sestavený ke dni
31.12.2020, výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31.12.2020, Příloha k účetní závěrce. které jsou
součástí Zprávy nezávislého auditora ze dne 24.5.2021 (přúoha č. 9 zápisu) a Inventarizační zpráva
ze dne 30.1.2020 (přúoha č. 10 zápisu). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje účetní závěrku Obce Jimlín sestavenou k 31.12.2020 vC.
Inventarizační zprávy za rok 2020.
Č. USNESENÍ
. . l PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
203/18/2021
HLASOVANI' 5
O
Zdrželi se: Bakosová, Baborová, Brabec. Mikovcová

4

schváleno

7. Účetní závěrka příspěvkové organizace obce Základní Školy a Mateřské školy Zeměchy IČ
62247832 pro rok 2020
Starosta uvedl, že v roce 2020 příspěvková organizace vykázala zisk z hlavni činnosti ve výši 7
681,01 Kč a zisk z hospodářské činnosti ve výši 2 514,49 Kč. Podkladem pro rozhodnutí
zastupitelstva je výkaz Rozvaha sestavený ke dni 3 1.12.2020, výkaz zisku a ztráty sestavený ke
dni 31.12.2020 a Příloha k účetní závěrce ú)řl7oha č. 11 zápisu) Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p.Bakosová: chtěla bych vědět, co obsahuje položku manka a škody.
p. Svoboda: nevíme, ale a pošlu odpověď e-mailem.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Zeměchy sestavenou k 3 1.12.2020
a převod hospodářského výsledku do rezervního fondu.
Č. USNESENÍ
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
204/18/2021
HLASOVANI'
Zdrželi se: Bakosová

8

O

l

schváleno

8. Rozpočet
Změny rozpočtu
Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatřeni č. l újřl7oha č. 12 Zápisu) vyvolané
průtokovou dotací pro ZŠ Zeměchy a rozpočtové opatření č 2 (přúoha Č. 13 zápisu) vyvolané
očekávaným příjmem dotací a jejich zapojením do výdajové stránky rozpočtu a proúčtováním daně
z příjmů za obce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
píŠi/ínková.' rozpočiové opalřeni' č. l bylo vyvolané prMokovou dotacipro ZŠ Zeměchy. Kdyby měl
starosta schválenou příslušnou pravomoc nemuseli bychom to nyní schvalovat zpětně. Další .je
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drobné zYýšění poplatku za obyvatele v rámci Euroregionu Krušnohoří s celkovým rozdílem 192,KČ a další drobné úpravyjako vratku dotace za volby konané v roce 2020.
p. Svoboda: k rozpočtové opatřeni' č. 2 je vyvolané plánovanou dotací na přístavbu základní školy,
kam přidáváme l 000 000,- KČ, Dáleje tam přidání 100 000,-Kčna sportovnízařízení ve vlastnictví
obce, cožjsou prováděné úpraíy na sokoláku. Další položkouje dlouho diskutovaných 160 000,-KČ
na plánované oplocení sokoláku. Znovu zde opakuji, že to rozhodně nepřekročíme. Dále je to
100 000,- KČ na základní rekonstrukci zdravotní ordinace našeho lékaře. Minimálně rekonstrukci
toaleig a čekárny.
pí Bakosová: nejhoršíje větrání. Tam vejdeš a je tam vellý smrad, tím, jak není Yývětráno. Je to
způsobeno vlhkem, které je tamjako v prádelně. Nová židle v čekárně si myslím, že to nespraví.
p. Svoboda." ano beru na vědomi problém s větráním v čekárně.,
pí Mikovcová: navíc tam není žádné okno. Myjsme v minulosti plánovali zatepleni a opravy tohoto
zdravotnického zařízenl: ale doktor nic nechtěl.
p. Brabec." tam se hlavně netopí a to té vlhkosti také nepomůže.
p. Svoboda.' s V7áďou se na topení také zaměříme a zkusíme s tím topením něco udělat.
p. Brabec.' musíme vymyslet nějaké' topenĹ které by tam mělo smysl. Ideální by bylo zateplení.
p. Svoboda: snažím se řešit i zateplení, ale atiku nemá velký přesah a tak hledám zase klempíře, co
by se s tím dalo dělat. Alespoň něco bych rád letos udělal, až bude mít doktor dovolenou, kterou
zatím naplánovanou nemá.
píBakosová: další velký problém vnímám v tom, že přes dveře je slyšet každé slovo a to nenízrovna
vhodné pro svěřování pacienta doktorovi se svými, někdy i choulostivými problémy. Ty dveře jsou
fakt tragédie.
pí Mikovcová.' {ý dveře jsou lam vlastně k ničemu a vůbec se nepoužíva/"í. Klidně by mohly být
zauiěny.
p. Svoboda.' ano vnímám lý/o problémy stejnějako nové lino a neestetické záchody,
p. Brabec.' také vnímám podporu doktora jako potřebnou.
p. Svoboda.' dále jsme přidali 3 000,-KČ navíc na pomoc zdravotně postiženým, prolož loni od nás
žádné peníze nedostali a my je dlouhodobě podporujeme částkou 3 000,- Kč za rok. Dále je tu
přidáno 110 000,- Kč na oboje hřbitovní vrata a brány. Spolu se získunou dotací by lo mělo stačit.
Zde je velmi zajímavá věc, že ačkoli všichni tvrdí že ceny materiálů rostou až neúměrně, zde mi
někteří zhotovitelé cenu stále drží Tak věřím, že to bude smčií a uvidíme, až budu dělat výběrové
řízení
p. Svítek: aje opravdu nutná výměna těch vrat?
p. Svoboda: v Jimlíně 100% ano. Ty vrata i branku se rozpadají a půjdou do šrotu. VZeměchách to
tak hrozné není. Když už.jsme získali dotaci na hřbitovnívrata a branky ve výši 72 346,- KČ n a oba
hřbitovy, tak určitě Yyměníme vrata i branku na Zeměšském hřbitově také. Ta by se ale zcela jistě
mohla svépomocíještě natřít a někde použít. Nejsou úplně shnilé a nerozpadajíse jako (ý v Jimlíně.
K(tvbyste měl někdo nápad, kumje použít tak mi to napište. Zatímje uskladníme za sokolovnou.
p. Svítek: stačíje opískovat a někde použít, neboje nabídnout k odprodeji.
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pí. Bakosová: a co je nabídnout na zámek Nový Hrad
p. Svoboda.' ano děkuji, každý nápadprověřím.
pí Šilinková: dále jsou tam výdaje na Mikroregion Lounské Podlesí na profinancování druhé vlny
kompostérů a dotace od úřadu práce na VPP a na brigádníka za účetní Marušku Imríškovou, který
je také plně hrazen z úřadu práce. Dalšíje proúČtování daně z při)'mů za obec, jako každý rok.
pí. Mikovcová.' Kolik máme zaměstnanců na údržbu venkovních prostor?.
p. Svoboda: to je velký problém a budu o něm mluvit v diskusi.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č. l a rozpočtové opatření č. 2.
Č. USNESENÍ
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
205/18/2021
HLASOVANI'
Zdrželi se: Brabec, Bakosová

7

O

2

schváleno

9. Diskuze
p. Svoboda.' prvním bodem mám připomínku k poslednímu vydanému číslu ,,Z Podhradí". Jako
kuždé čLs'loje roznášela Irena Pecharová. Jájsem si ověřil u mnoha občanů, že Zprávičky z Jimlína
a Zeměch dostali, ale přitom mějich velké množství zbylo. K(tyby bylo potřeba, jsou k disposici na
obci, poště či v krámě.
pL Bakosová: já myslela, že jich máš málo, že to dávali i do schránek kde nikdo nebydlí, ale je-li
to naopak tak /0 snad nevadL Hlavněje dej do krámu, tam sije lidé rozeberou.
p. Svoboda: Druhou záležitosiíjsou pracovnici VPP, Letos nám řekli, že si můžeme vzít do listopadu
202/ libovolný počet pracovníků Že mají dostatekJínanCních prostředků a nejsme nijak omezeni.
Jako první jsme přijmuli jako kuždým rokem Irenu Pecharovou a Ladislava Graca. Irena je však
dlouhodobě nemocná s velmi vysolým tlakem. Pakjsme při/muli pana Mílu Přibylů a paníjolanu
Bekeovou, Tijsou však v současné době také nemocní. Už od loňsku máme přijatu paní Simonu
Szajkovou, la už ale půl roku nedělá. Z nouze jsem nyní požádal pracovni' úřad o dceru paní Anny
Vylítové, která se jmenuje Soňa Božena Vylítová a o její kamarádku Žanetu Bambuchovou. Ty by
měly nastoupit od l. 7,2021. Tak uvidíme. Takže shrnuto při/'atých pracovníků plno, ale v práci je
pouze Ladislav Graco a samozřejmě Mira Martášek. Takže prosba zní Vúe-li o někom, kdo by chtěl
pracovat do listopadu pro obec, tak mi řekněte. Stačí den na pracovním úřadě a mohu si o něj
požádat.
pL Mikovcová.' takže máme plnou marodku a nikoho v terénu.
p. Grund.' zkus se domluvit s Lukášem Kozumplíkem, al' ukonči' mateřskou a jde pracovat, ten se
osvědčil.
p. Svoboda.' třetím bodem jsem měl realizaci veře/'ného rozhlasu, takže pouze zopakuji, že dne 22.
06. 2021 nastoupí jírma EMPEMONT na realizaci bezdrátového rozhlasu v rámci pro/'ekíu
,,Protipovodňová opatření obce Jimlín ". Dalším bodemje uskutečnění výběrového řízení na druhou
část veřejného osvětleni v rámci získuné dotace na realizaci zakázky ,, VO Jimlín - EFEKT 2021 ".
Toto výběrového řízení vyhrál Jakub Žižka s cenou l 984 040,56 KČ bez DPH a zahájíme realizaci.
Důležiýn bodem je tolik diskutovaný na minulém zasedání zastupitelstva. K tomu sděluji, že jsme
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se s panem Brabcem rozhodli ponechat ten ,,chytrý rozvaděč" pořízený v rámci první čásii
veřejného osvětleni a stejné budeme dodávat i dále. Finální dohodnutá cena byla podepsána na
l 000,-KČ měsíčně, při plném využití možnosti těchto rozvaděčů. Cena l 000,-KČ měsíčně je
konečná a hlavně platná i pro všechny další v budoucnu pořízené rozvaděče.
p. Brabec: nakonec vše dopadlo dobře, nabídli nám zajímavou cenu. V rámci této ceny máme
přístup k aplikaci, se kterou jsem moc spokojený. Dokážeme tímto programem zmapovat i celou
obec. Program je jednoduchý a chytrý a dokáže ho pochopit každý. Ve spolupráci s./írmou mohu
téměř na vše lepit QR kódy nebo čísla, na jejichž základě já to uvidím v mapovém programu.
Chceme zpracovat do budoucna i hřbitoiy.

p. Svítek.' to pak ale budeš mít ten program zahlcený.
p. Brabec.' nebudeš. Na to je ten program postavený.
pi. Mikovcová.' také si nemyslím, že by byl program zahlcen. Spíše /0 bude práce pro ,jednoho
člověka, aby program byl plně yyužit a hlavně lam byla aktuálni' data a měl opravdu plnou
)ypovídacl' schopnost.

p. Svítek: a kdo bude na ty otázky reagovat?
p. Brabec.' ony ti přijdou emailem.
p. Svítek: ano přijít ti můžou, ale kdo bude na (ý otázig reagovat?
p. Brabec: ano zpětná vazba půjde ze sys/ému.

p. Svoboda.' mě se na tom zase líbí že si tam mohu ukládat hotové projehy a budu mít na první
pohled informaci o sítích, např., kanalizaci, plynu atd. Pokud jde o běžnou údržbu, tak jsme se
domluvili s panem Brabcem, žejeho Syn se tím bude zabývat.
pí. Mikovcová.' když se vrátím k věci, která se dělala, je např. pasport zeleně. Od té dobyje mnoho
stromů pokáceno a pasport není aktualizován. Zásada je, aby s tím někdo pracoval dál, jinakje ti
to i v počítači k ničemu.
p. Brabec.' Dělai změny v tom systému je opravdu jednoduché. Je pouze důležité se lomu věnovat.
pL Mikovcová." zrovna tak to bylo s těmi hřbitovy. Programů je spousta. My jsme měli tabulku
v exelu s odkazy na.fotogra/íe pomníků Vzhledem k tomu, že smlouvy uzavírá obec vždy do stejného
roku, stačilo to evidenci. Jinéje to lam, kde smlouvy uzavírají průběžně a každá končíjina/y.
p. Brabec: trvalá aktualizace bude opravdu problém.
p. Svoboda: musíme někoho naji7, třeba z našeho středu.

p. Brabec: fakt si myslíme, že tem program je dobrý, jen se mu musíme věnovat. Základ určitě
uděláme.
pL Mikovcová." Dávat tam zrovna projekg nevím, jestlije užitečné. Snadjen n' realizované.
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p. Svoboda.' omlouvám se, měljsem na mysli projekty skutečného stavu.
pí. Mikovcová: pokudsejedná o geometrické zaměřenísítí, to pak ano. Ale zaseje to pro tebe pouze
informace a stejně musíš za tím správcem jít.
p. Svoboda.' ano souhlasím, ale v někteiých případech, jakoje plyn, veřejné osvětlení nebo deštbvá
kanalizace jsme správci sítě myjako obec.
pL Mikovcová: ano to co je obecní, s tím souhlasím.
p. Svoboda: tolik k rozvaděči. Dále chci podat informaci z dnešního rána. Dnes /6. 06. 2021 v cca
04.'30 byl zjištěn požár v obchodě v Jimlíně provozovaný příslušnl"ky vietnamské" národnosti. Při
následném vyše/řování bylo z/išlěno, že před požárem došlo ke vloupáni do obchodu a teprve
následně k požáru. Projednáváme s paní Miluší Ptytolukovou podml'njty opětného provozu pojízdné
prodejny, která nás s/Qjí 500,- KČ měsíčně, jako příspěvek na benzín. Další in/Ôrmac/je, že jsme
nezískali dotaci ani na komunikace ani na most u č. p. 41. Most zatím realizovat nebudeme a z
komunikucí zrealizujeme z našich prostředků pouze komunikaci od nedokončené kr"ižovatky
vjimlínku k poště a prodejně COOP. Vpondě/í 14. 06.2021 jsme na tuto komunikaci od
nedokončené křižovatky v Jimlínku k poště a prodejně COOP podali žádost o dotaci na Kraiský
úřad v Ústí nad Labem. Maximálni' výše této dotace je 350 000,- Kč. Kdyžjsme v roce 2019 žádali
stejnou částku na slepou komunikaci v Jimlínku, tak jsme obdrželi celých 350 000,- KČ. Důležitou
informacíje, že případné další žádosti o dotace na zamítnuté projekig nám jírma podá opětovně
zdarma, což považuji za velmi korektníjednánL A další dotace na některé projekjy by mohly být už
letos na po&im. K té komunikaci od nedokončené křižovatky v Jimlínku k poště a prodejně COOP.
Jen sděluji, že čekám, na provedeníplynu na křižovatce a pak se pustime do komunikuce. Posledním
bodem je nabytí právní moci na Ill. etapu plyno/íkace a budeme ji postupně realizovat. Nyní
začneme na křižovatce, kde vytáhneme plyn až před poštu a na druhou stranu zhotovíme protlak
pod silnicí n. třídy 225 a překopem místní komunikace propojíme plyn realizovaný ve ll. etapě
s plynem realizovaným na návsi. Nyní vše projednávám s paní Brabcovou na dopravním
inspektorátu v Lounech. Jakmile bude tento uzel plyno/íkace hotov, oslovím EKOSTA VBYs žádostí
o realizaci té komunikace.
p.Mikovcová: doporučuji zavolat Ekostavby co nejdříve, protože iyhrály nějaké tři íýběrová řízení
a aby na nás měli čas.
p. Svoboda.' ano děkuji, dohodnu se s nimi co nejdříve.
pL Mikovcová: ještě se vrátím k přístavbě školy, která se projednávala na minulém zasedání kde
jsem nebyla. Asi nemá smyls se vracel k tomu, že mi připadá celý prcy'ekt zbytečný, ale počítal někdo
provozní náklady na učitele a zaměstnance? Připadá mi, že tam bude učitel na 2 děíi.
p. Svoboda." to na minulém zas/upilelstvu řešila p. Kriičková za přispění p. Krtičky.
pí. Orinčáková: vše je v zápisu.
pL Baborová: přjpomínám spočítat a připravovat postupně občany na navýšenipoplatků za odpa(ty.
p, Svoboda: připomínám, že dne 25. 6.202/ máme jednání na Mikroregionu s Vrbičkou, kde se
dozvíme bližší informace, o všech možnostech, které nám Vrbičku nabídne. Budeme určitě
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projednávat i možnost vážení odpadu. Udělám z toho záznam a výslednou zprávu pro Vás
zastupitele a začneme to projednávat.
pí. Mikovcová: hlavně pozor na to, že @by obce na vážícízařízenípřispěly Vrbičce, upozorňuji na
lo, že my nejsme akcionáři. Museli bychom najít něiaký důvod, proč by obec, která neníakcionářem,
dávala nějaké prostředky Vrbičce. Nemůžeš nějakému soukromníkovi přispívat na provoz.
pí. Bakosová: všichni se mě v naši ulici ptali, proč se u nás nebudou dělat chodníky?
p. Svoboda: určitě budeme dělat prioritněsilnici. V tomto případě uděláme iprostor mezi stávajícím
chodníkem a komunikaci, protože to bude mnohem lépe iypadat. Já osobně bych ten chodník rád
udělal, ale musím uznat, že prioritou jsou komunikace a těm se musíme věnovat především.
p. Grund: řekni jak je to cenově. Řekni, že oba chodníky po obou stranách chodníků íychází na
s/ejné peníze jako položení as/áltu na silnici.
pí. Bakosová: a kolik stojí to položení asfaltu?
p. Svoboda: je to cca l 200,-KČ na /m2 asfaltu a ten zbytek ulice se skládá z l llOm2. To vim
přesně, protožejsem nedávno dělal tu dotaci.
pi. Bakosová: spočítalajsem, že by len chodník vyšel na l, 7 mil. KČ s DPH.
p. Svoboda: ano přesně tak (ý dva chodníky po obou stranách stojí.
pí. Orinčáková: jsou tu silnice, které rozhodně potřebujeme udělat dříve než ten chodník u vás.
p. Svoboda: když nebudeme mít v době dokončení připravenou realizaci nějaké další komunikace,
určitě přijdu s návrhem udělat u Vás chodníky. Jakmile však budeme mít připravené další silnice
tak se ijá kloním k názoru, jít raději realizovat jyto silnice a s chodníhy zatím počkat. Další silnicí,
kterou bychom chtěli realizovat je silnice naproti nádraží podél trati a kolem Jany Mikovcové
s napojením na silnici 1//225. Taje nejvíc poškozená a nejvíc vidět. Pak bychom mohlijít na silnici
předpanem Svítkem, uvidíme, jakje budeme mít připravené.
p. Svítek: hlavně tu naší ulici zaslepte.
pL Bakosová: někteří obyvatelé na chodnících parkují auta, mají odložené věci apod., nedá se po
chodníku projekt kočárkem. H7avněje to v Jimlíně směrem na Opočno.
p. Svoboda: zjistím a dám vědět.
p. Mikovcová: lam vzadu na Opočno bývá problém s lidmi len, že oni sj mysll: že když vlastní
pozemek, tak si na něm můžou mít, co chtěli. To tak samozřejmě není ale oni si to myslí. Nevím,
jestli i od těchto lidí chcete nadále získávat pozemjty.
p. Svoboda: ano rád bych, ale nyníjsem docela tvrdě narazil na p. Jíšu.
pí. Bakosová: ještějsem se chtěla zeptat, kam můžeme odkládat velkoobiemový odpad např. plasjy?
p. Svoboda: do sběrného dvora k p. Martáškovi.
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pL Mikovcová: řešila jsem stavební povoleni a podmínkou odboru životního prostředí bylo
odevzdání stavebního odpadu ve sběrném dvoře obce.
p. Svoboda: ano, múžeie ho zde odevzdat a dos/anele potvrzenípro stavební úřad. Myjsme vymysleli
formulář a my každému takový doklad vystavíme.
pL Bakosová: chtěla bych předložit náklady na poštu.
p. Svoboda.' s sebou to tady nemám, ale náklady na poštu vám pošlu e-mailem
Starosta ukončil jednání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín ve 20:05 hod.
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Přijatá usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 16.06.2021 v Hasičské zbrojnici v ZemČchách č.p. 6

190/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jimlín Ing. Kateřinu Orinčákovou a Ing. Janu Mikovcovou.
191/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín
192/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje nabyti pozemku p.č. 914/3 v kú. Jimlín a pozemku p.č. 134 v k.ú. Zeměchy u Loun
od Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, l 10 00 Praha l, IČO: 709 94 234,
2. souhlasí s technickými podmínkami převodu uvedenými v části A dopisu Správy železnic. s.o.
ve věci převod pozemku p.č 914/3 v k.ú. Jimlín a pozemku p.č. 134 v k.ú. Zeměchy u Loun, ze dne
9.3.2021, zri. 3416/2019-SŽ-GŘ-03 l (S3416/2019-031),
3. pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy dle bodu 1. a 2. tohoto usneseni
193/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
l. nabytí pozemku p.p.č. 884/3 o výměře 937 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun, od T U F A, společnost s
ručením omezeným, č. p. 5, 43969 Tuchořice.
2. pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy dle bodu l. tohoto usnesení.
194/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
l. nabytí pozemku p.p.č. 1062 o výměře 470 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun. od David Václav, č. p.
2. pověřuje starostu obce uzavřeni darovací smlouvy dle bodu l. tohoto usnesení
195/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 1065/7 o výměře 727 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun, od Marie Příhodová,
2. pověřuje starostu obce uzavření darovací smlouvy dle bodu l. tohoto usnesení.
196/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje
l. pacht pozemku p.č. 1216 o výměře 13 658 m' v k.ú. Zeměchy u Loun dle situačního zákresu v
katastrálni mapě panu Jaroslavovi Janichovi,
za
pachtovné ve výši 3 000 KČ za rok.
2. pověřuje starostu obce podpisem pachtovní smlouvy č. 01/2021.
197/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:
1. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj. E650-S2421/2021 na zřízení a provozování stavby ,,plynofikace Jimlín, Zeměchy.
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2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti dle bodu 1.
198/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:
1. schvaluje odpuštění plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření
koronaviru za měsíce duben a květen r. 2021
- za pronájem pohostinství v Sokolovně Zeměchy č. p. 54,
- za pronájem Sokolovny, Zeměchy č. p. 54 a Vince, p.p.č. l 1 16 v k.ú. Zeměchy,
schvaluje snížení plateb za vytápění z 2 000,- KČ na 500,-KČ v souvislosti s opatřeními vlády
ČR proti šíření koronaviru za měsíce únor, březen, duben a květen r. 2021.
2. pověřuje starostu obce podpisem dodatků ke smlouvě dle bodu l.
199/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín pověřuje starostu Obce Jimlín k podpisu Smlouvy q
předfinancování aktivit projektu ,,Kompostéry Lounské Podlesí".
200/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje podání žádosti z programu Národní sportovní
agentury ,,Rozvoj místních sportovišt' a zázemí" na projekt "Oplocení sportoviště za sokolovnou".
201/18/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu dle § 84
odst. 2 písm. p) zákona o obcích s Ing. Vladimírem Svobodou na výkon fůnkce technického
dozoru investora na stavbě ,,Plynofikace obce Jimlín, Zeměchy - 3.etapa" za odměnu ve výši 400,Kč/hod. a pověřuje místostarostu obce Jana Grunda uzavřením smlouvy o pracovní činnosti s Ing.
Vladimírem Svobodou.
202/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín souhlasí s celoročním hospodařením Obce Jimlín v roce
2020, a to bez výhrad.
203/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje účetní závěrku Obce Jimlín sestavenou
k 3 1.12.2020 vC. Inventarizační zprávy za rok 2020.
204/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Zeměchy sestavenou
k 3 1.12.2020 a převod hospodářského výsledku do rezervního fondu.
205/18/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a rozpočtové opatření
č.2.
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Seznam příloh zápisu:
l. Prezenční listina zastupitelů obce
2. Prezenční listina hostů
3. Dopisu Správy železnic, s.o. ve věci převod pozemku p.č. 914/3 v k.ú. Jimlín a pozemku p.č.
134 v k.ú. Zeměchy u Loun, ze dne 9.3.2021, zn. 3416/2019-SŽ-GŘ-031(S3416/2019-031)
4. Návrh pachtovní smlouvy č. 01/2021
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj. E650-S-2421/2021
na zřízení a provozování stavby ,,plynofikace Jimlín, Zeměchy"
6. Žádost pana Lochnera o pacht části pozemku p.č. 877/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Zeměchy u Loun
z důvodu stavby přístřešku pro automobily.
7. Smlouva o předfinancování aktivit projektu ,,Kompostéry Lounské Podlesí"
8. Závěrečný účet Obce Jimlín za rok 2020
9. Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31.12.2020, Příloha k účetní závěrce, které jsou součástí
Zprávy nezávislého auditora ze dne 24.5.2021
10. Inventarizační zpráva ze dne 30.1.2020
l l. výkaz Rozvaha sestavený ke dni 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31.12.2020
a Příloha k účetní závěrce
12. Rozpočtové opatření č. l
13. Rozpočtové opatření č. 2

Zápis byl vyhotoven dne 22. 06. 2021

Zapisovatel:

Ing. Vladimír Svoboda

Ověřovatelé:

Ing. Kateřina Orinčáková
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Ing. Jana Mikovcová

Starosta:

r

,,

Ing. Vladimir Svoboda
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