obec Jimlín
Zastupitelstvo obce Jimlín

Jimlín. 22. 09. 2021

Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 22. 09. 2021 v Hasičské zbrojnici v Zeměchách Č. p. 6
1. Uvoď
a) Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jimlín bylo zahájeno v 17:30 hod. starostou obce. Starosta
konstatoval, že dle prezenční listiny je při'tomno 9 členů zastupitelstva obce, což znamená, že
zasedání je schopno se právoplatně usnášet.
b) Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín Mgr. Jana
Krtičku 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 19. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín Mgr. Jana Krtičku a Ing. Janu Mikovcovou.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ, PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
206/19ň021

9

O

O

schváleno

pí Orinčáková: mohl bys příště schvalovatele zápisu obměnit?
p. Svoboda: ano
C) Schválení programu
a) Starosta obce navrhl zrněnu programu spočívající v doplnění bodu č. 5 písm. a) Žádost o
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jimlín na rok 2021 a b) Dotace na místní
komunikace a na projekt výstavby pavilonu nových učeben základní školy v rámci
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021. Dále doplnění bodu č. 6 písm. b) Souhlas
zřizovatele s přijetím sponzorských darů pro ZŠ a C) povolení výjimky z počtu děti v ZŠ
(méně žáků) pro Školní rok 2021/2022.
l.

2.

3.
4.

Úvod
a) Zahájeni
b) Určeni ověřovatelů zápisu
C) Schválení programu
d) Kontrola plnění usneseni
Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem:
a) Žádost o odprodej parcely č. 904/5 o velikosti 73m2.
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-4020707/SOBSVB/2 na zřízeni kabelového vedení NN.
C) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP12-40118971 na zřízení kabelového vedeni NN.
Dotace a rozvojová strategie
Plán rozvoje sportu
Smlouva
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Smlouva o využiti obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení.
5.
Dotace
a) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jimlín na rok 2021.
b) Dotace na místní komunikace a na projekt výstavby pavilonu nových učeben základní
školy v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021.
6.
Rozpočet
a) Změna rozpočtu
b) Souhlas zřizovatele s přijetím sponzorských darů pro ZŠ
c) Povoleni výjimky z počtu děti v ZŠ (méně žáků) pro školní rok 2021/2022
7.
Diskuze
8.
Závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín.
Č. USNESENÍ
. .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE ' STAV
207/19/2021

HLASOVANI'

9

O

O

schváleno

d) Kontrola plnění usnesení
Starosta informoval zastupitele, že všechna usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 16. 06. 2021 byla splněna, kromě usnesení 192/18/2021, 193/18/2021, 194/18/2021
a 195/18/2021. Všechna tato čtyři usnesení se týkají nabytí pozemků na pravé straně na konci obce
při výjezdu směrem na Malnice a Postoloprty. Zde je v územním plánu navržena největší plocha
k nové výstavbě a vlastnictví pozemků požadujeme pro případnou budoucí realizaci chodníku a
komunikace

2. Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem
a) Žádost o odprodej parcely Č. 904/5 o velikosti 73m2 (při7oha č. 3 z@isu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním podklady s veškerými
informacemi o předmětném pozemku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Brabec.' jsou tam i pozem/ý někohojiného?
pL Hodanová.' ano jednu zahradu má v majetku paní Kučová (vlevo, k(tyž přicházíte k mému
pozemku) a druhou zahradu lam mají manželé Krombholzovi (vpravo, kdW přicházíte k mému
pozemku). Jinak tam nikdo nic nevlastní a jedná se o slepou ulici k mému pozemku.
p. Svoboda." já jsem manželé Hodanovi upozorňoval na to, že se po zveřejněni' záměru, mohou
přihlásit o koupi i jiní občané a samozřejmě oslovím mqjitele přilehlých pozemků a upozorním je
na záměr zastupitelstva.
pí. Hodanová: ano pane siaroslojsme si toho vědomi, ale to nikdo jiný nebude chtít koupit, protože
pro nikoho jiného ten pozemek nemá žádnou cenu.
pL Orinčáková: neomezíme nikomu přístup najeho pozemek?
p. Hodan.' nikomu neomezíme přístup.
pL Mikovcová: ale úplně na začátku je iakový trojúhelníček, herý by byl Váš a to je špatně.
p. Hodan: ale ten trojúhelníčekjá nechci.
pL Mikovcová.' pakje potřeba udělat geometrák a íen trojúhelníček oddělii.
p. Svoboda: navrhuji, schválit záměr s tím, že s nim seznámíme maiilele přilehlých parcel a uvidíme,
jak se k němu vyjádří
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pí. Mikovcová.' Ládb, ale pokud bude potřeba udělat geomelrák pak to vyvěšení záměru musíš
udělat podle geometráku a ne podle toho, jakje to dnes.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín:
l. schvaluje záměr odprodeje parcely č. 904/5 - p. č. 877/1 o výměře 73 m' v k. ú. Jimlín
2. ukládá obecnímu úřadu jimlín zveřejnit záměr dle bodu l.
Č. USNESENÍ
208/19/2021

.

.

HLASOVANI'

PRO

PROTI
9

'

O

ZDRŽEL SE
O

STAV
schváleno

b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Č. IV12-4020707/SOBSVB/2 na zřízení kabelového vedení NN (přúoha č. 4 zápisu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-124020707/SOBSVB/2, Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Svoboda: samozřejmě jsem zkontroloval, .jestli nabídnutá cena odpovídá našim zásadám pro
stanovení náhradza omezení užívání nemovitostí v majetku obce.
p. Brabec.' mohli bychom získat i více peněz. Částku nemusí být de/ínilivnĹ
pL Mikovcová: ano můžeme jednat, ale může tak docházet k protahování stavby, protože ČEZ s tím
nebude souhlasit. Ale obec pak může získat i vice peněz, katyž bude s ČEZjednat.
p. Svoboda.' nerad bych omezoval stavebníky.
p. Baborová.' mohli bychom to ale zkusit.
p. Brabec: pro násje důležité si uvědomit, že jednat můžeme. V/omto případě bych lo asi nechal,
abych nezdržoval stavebníky, ale bude-li něia§ zajímavější případ, můžeme si říci o vice peněz.
Můžeme pak říci, že v těchto dvou případech jsme souhlasili, ale jindy souhlasit nemusíme.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Č. IV-12-4020707/SOBSVB/2.
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020707/SOBSVB/2 dle bodu l
Č. USNESENÍ
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
209/19/2021
HLASOVANJ'
5
Proti: Orinčáková, Grund, Mikovcová, Bakosová

4

schváleno

c) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP12-40118971 na zřízení kabelového vedení NN (příloha č. 5 zápisu).
Starosta uvedl. že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-l2-40118971 na
zřízeni kabelového vedení NN. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. lP-12-40118971.
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP-l2-40118971 dle bodu l.
Č. USNESENÍ
. . PRO
PROTI
ZDIÚEL SE STAV
210/19/2021
HLASOVANI'
5
Proti: Orinčáková, Grund, Mikovcová, Bakosová

4

schváleno

3. Dotace a rozvojová strategie
Plán rozvoje sportu obce Jimlín (příloha č. 6 zápisu).

Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad PIán rozvoje
sportu obce Jimlín, který byl zpracován v rámci podání žádosti z programu Národní sportovní
agentury ,,Rozvoj místních sportovišt' a zázemí'" na projekt "'Oplocení sportoviště za sokolovnou"
tak, jak bylo schváleno na minulém zastupitelstvu. V souvislosti s podáním této žádosti starosta
uvedl, že celkové náklady tohoto projektu jsou 408 890,- KČ včetně dokumentace a celková
požadovaná výše dotace je 327 112,- Kč, což je dotace ve výši 80%. Pokud dotaci obdržíme. márne
možnost podat v rámci stejného programu, který připravila Národní sportovní agentura na .,Rozvoj
místních sportoviŠť' a zázemí", další žádost, zaměřenou na rozvoj místních sportovišt' a zázemí pro
obce v budoucích S-ti letech tak, abychom využili maximálního čerpání, které je 800 000,- KČ.
Můžete všichni přemýšlet, co bychom mohli ještě za necelých 400 000,- Kč zrealizovat. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
pL Mikovcová: strategiijsem čalají' a některé in/ôrmace neodpovl'dají skutečnosti.
pL Orinčáková." souhlasím s názorem pL Mikovcové.
p. Svoboda.' nebyl dostatek času, můžeme Plán rozvoje .ještě přepracovat, ale pokud si /0 někdo
z Vás vezme na slurosl, tak ho upravme a schvalme sipříště ně/'akýjiný, lépe propracovaný. Myslím,
že něiaký chválený bychom mít mohli pro případné další dotace, které v rámci sportu mohou
v budoucnu přicházet v úvahu.
pL Šilínková: myslím, že od roku 201 7 by každá obec měla mít takovouto studii schválenou.
pL Mikovcová: v té době ale obec nevlastnila žádná sportoviště.
pí. Baborová.' ano s tím mít schválenou studii bych souhlasila, ale doporučuji ji přepracovat,
protože takjsou opravdu věci těžko splnitelné.
pL Mikovcová.' není tam pořádně popsaná ani ta rekonstrukce s()ko/ovny. A lam bychon?ji opravdu
mohli potřebovat.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje Plán rozvoje sportu obce Jimlín.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ, PRO
PROTI
ZDRZEL SE
9

4

STAV
neschváleno

4. Smlouva
Smlouva o vyuŽití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení (při7oha Č. 7 zápisu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad Smlouvu o
využiti obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko,
pL Mikovcová.' nebyl k lomu ně/aký výklad od Svazu měst a obcí, protože oni takovéto smlouvy
obvykle projdou a občas nás i varovali, abychom takové dodatky nepodepisovali.
p. Svoboda: neuvědomuji si, že bych ně/"aký výklad obdržel, ale mohu se.ještě poptat.
pL Mikovcová.' ani na Mikroregionu Lounské podlesíjste se o lom nebalili?
p. Svoboda: ne, tamjsme se o tom určitě nebavili.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení.
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení dle bodu l.
Č. USNESENÍ
. .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
211/19/2021
HLASOVANI'
6
Zdržel se: Baborová, Bakosová. Mikovcová

3

schváleno

5. Dotace

a) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpoČtu obce Jimlín na rok 2021 (přúoha č. 8
zápisu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad Žádost o
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jimlín na rok 2021, od hasičů SHD Jimlín ve
výši 10 000.- kč spojených s pořádáním závodů Krušnohorské ligy. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Jimlín na rok 2021 výši 10 000,- kč.
Č. USNESENÍ
. .
212/19/2021

HLASOVANI' -

PRO

l PROTI

9

ZDRŽEL SE

STAV
schváleno

b) Dotace na místní komunikace a na projekt výstavby pavilonu nových učeben základní Školy
v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021.
Starosta uvedl, že obec požádala Ústecký kraj o dotaci na místní komunikace a na projekt výstavby
pavilonu nových učeben základni školy v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021.
Obě žádosti Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém jednání dne 6. 9. 2021. Zásady
5

programu vyžadují souhlas zastupitelstva obce se spolufinancováním projektů. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l) schvaluje přijeti dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kaje 2021 ve výši 285 000.Kč na projekt ,,Revitalizace místních komunikací - Jimlín část B" a jeho spolufinancování,
2) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Č. USNESENÍ
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
213/19/2021

HLASOVANI'

9

schváleno

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l) schvaluje přijeti dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 ve výši 50 000.Kč na projekt ,,výstavba pavilonu nových učeben základní školy Zeměchy č. p. 83, Jimlín" a
jeho spolufinancování.
2) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Č. USNESENÍ
l
. . PRO
PROTI
ZDRZEL SE STAV
214/19/2021
Proti: Brabec

HLASOVANI'

8

l

schváleno

6. Rozpočet
a)

Změna rozpočtu

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatřeni č. 3 (příloha č. 9 zápisu), vyvolané příjmem
dotací na volby, kompenzačního bonusu, dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021
a vratky dotace pro ZŠ. Na výdajové straně jde o přesun rozpočtových prostředků bez dopadu na
celkovou výši nákladů rozpočtu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
pL Mikovcová: co je položka 5/37 na paragrafu 3399?
p. Šilínková: s touto položkoujsme při rozpisu rozpočtu nepočúa/i a kupovali se nové stany, proto
j:s'em,jí tam v rámci rozpočtové změny zařadila. Rozpočtová změna je íyrovnaná, do výdajové
s/ránky rozpočtu se zařadily přij'my z dotací
pí. Mikovcová: proč se o 300 000,- Kč zYyšují výdaje na odpady?
p. Svoboda: nyní byla ukončeny práce na zakázce ,,Rozšíření sběru separovaných odpadů", na
kterou jsme dostali dotaci. Každým dnem očekávám fakturu a takjsem si sem nechal doplnit iěch
300 000,- KČ, abych měl na případnou úhradu této,/áktury z našeho rozpočtu. Samozřejmě, že
současně požádám o její úhradu i z příslušného ministerstva, ale kdyby to nevyšlo, mám
v rozpočtu peníze., které mi pak dodatečně dojdou zpět do rozpočtu z ministerstva.

6

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatřeni č. 3.
Č. USNESENÍ
'
. . PRO
PROTI
215/19/2021
HLASOVANI' 6
Zdržel se: Baborová, Bakosová Mikovcová

b)

O

ZDRŽEL SE l STAV
3

schváleno

Souhlas zřizovatele s přijetím sponzorských darů pro ZŠ (při7oha Č. 10 zápisu)

Starosta předložil zastupitelstvu žádost ředitelky ZŠ. ve které žádá o souhlas s přijetím
sponzorských darů. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín souhlasí s přijetím sponzorských darů pro ZŠ dle žádosti.
Č. USNESENÍ
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
216/19/2021

HLASOVANI'

9

O

O

schváleno

C) Povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ (méně žáků) pro školní rok 2021/2022.
Ředitelka požádala o výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy a Mateřské školy Zeměchy
(příloha č. l l zápisu), celkem 16 žáků l. - 5. ročníku ve dvou třídách. a to na dobu školního roku
2021/2022. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
pí Baborová.' kolik musí být minimálnípočet žáků ve škole?
pL Mikovcová.' minimálnípočet žáků ve škole.je 25 děti?
p. Svoboda." nyníjich máme 16.
pí Mikovcová.' jezdíještě autobus?
p. Svoboda.' ano,jezdí
pL Mikovcová.' kolikjezdí dětí?
p. Svoboda: v tom, který.jezdi přes Jimlín tak jsou tři děti. Ten, který jezdí přes Malnice tak, tam
jsou také asi tři děti, tam nevím přesně. Myslím, že dvějsou z Ma/nic ajedno ze Zeměch.
pL Mikovcová: onijezdí autobusy dva?
p. Svoboda: ano už odzučáíku. Onoje to nastavené tak že v Lípencizačinajl' děti školu dříve ajezdí
tam dva mikrobusy. Ty se pak vrací do Zeměch a takjedenjede přes Jimlín a druhý přes Malnice.
p. Svítek.' kolik to stojí měsíčně?
p. Svoboda.' jednajízda stqjí 100,- KČ. Takže za denjsou to 4 jízqy, takže 400,-KČ. A za měsíc se to
musí Yynásobil počtem pracovních dnů.
pí. Baborová.' bude ještě příští rok přl>ravná třída, abychom se dostali na kapacitu 25 dětí?
p. Krtička: určitě, škola si tím po/epšl: co se týče jínancí z MŠ MT.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků Základni školy a
Mateřské školy Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizace se sídlem Zeměchy 83, 440 01
Jimlín, IČ: 70698376, celkem 16 žáků l. - 5. ročníku ve dvou třídách, a to na dobu školního roku
2021/2022.
Č. USNESENÍ
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
217/19/2021

HLASOVANI' l
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schváleno
7

7. Diskuze

p. ,Svoboda: k problematice lýkujl'cí se pořízení územního plánu se námjižpodařilo zajistit vedoucí
stavebního úřadu v Lounech ing. Kateřinu Todtovou, kterou zde vítám společně i s Be. Zbyňkem
Zeibichem a předávám.jim slovo.
pL Todtová.' já Vás všechny zdravím. Sešli jsme se tu, protože obec dosiala podnět od pana
Líštbnského ajá bych nyníráda uvedla některé údaje, kteréjsou v podnětu pana Líštánského mylně
uvedeny, na pravou míru a ráda bych Vám nastínila, jak se dostaneme k úplnému závěru, kterým.je
vydání územního plánu. My.jsme Vaši žádost o vydání územního plánu obdrželi v roce 20/5, začali
jsme to projednávat a dnes to máme v nějaké fázi rozpracovanosti. Bohužel nám od l. l. 20/8
vstoupila v plalnos/ velká novela stavebního zákona, která právě v oblasti územního plánování
přinesla podstatné změny, Tím nám vstoupila do hry nová agenda, spoc'ívající ve vydáváni"
stanovisek k územnímu plánu. Naši zákonodárci tolo pojali velmi obšírně, závazné stanovisko je
potřeba vydat ke každému stavebnímu záměru, ale absolutně nikdo nepočítal s nějakým navýšením
personálních kupacit ani s tím, že na trhu práce nejsou osoby, které by byly schopny takovouto
agendu vykonávat. Jedná se zejména o zvláštní odbornou způsobilost a další zvláštní kvali/íkace.
Takže i když nám městský úřad Louny rok po vydání /é/O novely konečně navýšil počiý pracovníků,
tak my jsme nebyli schopni vůbec (ý pracovníky sehnat. Náš úřad se tak dostal do prodlevy dl'ky
personálním problémům, která trvala skoro až rok. V současné dobějsme se siabilizovali a podařilo
se nám při/mout kvalifikované zaměstnance, Jedna kolegyně májiž potřebné zkoušky dokončeny,
druhá kolegyně se na složení zkoušky odborné způsobilosti přjpravujie. Předpokládáme, že letos
v prosinci odstartujeme práce na projektech, které nám dosud stály. Takže předpokládáme, že
v prosinci 2021 zahájíme práce nejen na Vašem územním plánu, ale na územním plánu dalších tří
obci, které na ně bezpodmínečně čekují a stejnějuko u Vásje i íl nich paralyzovaná výstavba. Takže
Vyjste v první vlně, spolu s obcemi Raná, Slavětín a Blšany u Loun. Jakmile toto vlnu doděláme a
budemeji mít ve.fázi před schválením, a aby {ýlo územníplány nabyly účinnosti, začneme pořizovat
územníplány Dobroměřic a Domoušic a následně dalších obcípodle potřeby. Vyjste /e(ty v té první
vlně a předpokládám, že to pořizováni Vašeho územního plánu by nám nemělo zabrat více než /,5
roku i se všemi projednáváními. Z toho plyne, že podle nejhoršího scénáře bude mít Vaše obec
pořízen územní plán do konce prvního pololetí roku 2023. Jestli se chcete zeptat na nějaké' procesy,
takjsme Vám zde k dispozici.
p. Svoboda.' já bych zde rád upozornil na problém, že obec má podepsanou smlouvu o poskylnutí
r
dotace na realizaci projehu ,, Uzemníplán
obce Jimlín" ve výši 200 000,- Kč. Ing. Jana Mikovcová
tuto smlouvu podepsala dne 20.10.2014 s termínem dokončení Územního plánu obce Jimlín do
30. 1/.2018. Dne 8. 10.2018 byl Ing. Janou Mikovcovou podepsán dodatek č. l, kterým byl termín
dokončení Územního plánu obce Jimlín prodloužen do 30. /1.2020. já jsem v loňském roce,
30.9.2020 podepsal dodatek č. 2, kterým byl termín dokončení Územního plánu obce Jimlín
prodloužen do 31./2.2022. Obávám se, že tento termín je de/ínitivní a nebude-li splněn, budeme
muset dotaci poskytnulou z Programu obnovy venkova Usteckého kraje 20/4 ve výši 200 000,- Kč.
KČ vrátil, protože lento programjiž pravděpodobně nebude prodloužen.
pí Todtová.' budeme se snažit ten termín stihnout, myslím si, žeje reálné, se do tohoto termínu vejú.
Ale jak říkám, můžou do toho vejít něiaké připomínky či odvolání Budeme se opravdu snažit,
abychom len/o termín stihli.
p. Svoboda: já bych nyní rádzeµal.ještě na proces zpracovánl'/oholo územního plánu. Vím, že Ing.
Arch. Kaplan čeká na vydání Vašeho rozhodnutí a poté bude muset územní plán ještě upravit. Já
nevím, co nás po úpravě územního plánu ještě Cekl? To bude další kolo veřejnoprávního
projednávánl: které může trvat i několik lei? Nebo to už bude něiaké projednání a schváleníjen u
vás na stavebním úřadě? Já prostě nevím, co se děle po úpravě územního plánu Ing. Arch.
Kaplanem.
p. Zeibich.' proces je takový, že ještě před úpravou územního plánu se to bude posílat na Krajský
úřad, aby to kraisjtý úřadposoudil z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace, na úseku
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územního rozvoje a následně, když to Krajský úřadposvětí, taknynido/de k těm úpravám a půjdeme
do veřejného projednánĹ jinak řečeno Ing. Arch. Kaplan /0 upravĹ předá nám to a my vyhĹásime
veřejné proiednánĹ
p. Svoboda: ale pokudto půjde tak rychle jako u právě prohíha/'l'c'íplynQRbce, takje to na léta.
p. Zeibich: ne to tak nenĹ Tam jsou striktní termíny. Sedm dnípo veřejném projednání to končí
pL Mikovcová: ale tam už nějaké pro/ednánípřeci proběhlo.
p. Zeibich: to bylo společné projednání s dotčenými orgány. Tojsou dvě kola.
pí. Mikovcová: a co brání poslat to na len Krajský úřad?.
p. Zeibich.' vyhodnocenL Krajský úřad chce, abychom prošli všechny připomínky a námitky a
zpracovali vyhodnocenl:
p. Svoboda.' a na to nemají na stavebním úřadě ten personál. Já tomu rozumím, akorát si neumím
představit, že kvůli tomu přijdeme o 200 000,- Kč
pí Orinčáková: já bych se chtěla zeptal, kdyžje to ve fázi vjaké to nyníje, a není to naše vina, jste
schopni pro lidi, kteřizde chtě/ístavět na pozemcích, které budou v územním plánu udělat něco, aby
mohli začít?
pL Todtová: do té doby než bude v platnosti územní plán, a než nabyde účinnosti, tak se bohužel
nedá dělat vůbec nic, protože bez územního plánu nelze udělit žádné výjimky. Toje opravdu závazný
dokument a bez územního plánu nelze cokoli dělat.
pL Orinčáková: nám tím bráníte rozvoji obce. my bychom mohli postavil další rodinné domy a
mohli bychom díky lomu mít více jak tisíc obyvatel a v tu chvíli bychom mohli mít i více peněz, o
které nyní přicházíme.
pL Todtová: my tohle právě moc dobře víme, a proto se snažíme dělat vše, co je v našich silách. Ale
jak jsem již říkula, (ý naše síly byly značně omezené a tím, že jsme neměli n' lidi. Dnes je to.ještě
pestře/ší o to, že nám zákonodárci schválili územní souhlas, takže není-li závazné stanovisko vydáno
do 30-ii nebo 60-ti dnů, tak je automa/icky kladné. Pak následíg°e případný přezkum nadřízeným
státním orgánem tak, aby se případně dalo rozhodnutí revokovat a nebylo kladné. V médiích všichni
s/yšíte,jak to vše bude a jednoduché a perfektnl: ale bohuželje to vše odtrženo od rea/ijy.
p. Brabec: já se přiznám, že se to vše špatně chápe, prolože když něco podáte v roce 2015, Skoro 3
roky to někde leží do změny zákona a pak se řekne, on se změnil zákon. Ale tři roky to leželo na
Vašem úřadě,
pL Todtová: ale ono to 3 roky neleželo. Uzemní plán se projednával a pakjsem musela vydat
nařízení že územní plány se musí stopnout, právě z důvodu vydávání závazných stanovisek. Ale
územníplán se zpracoval. Projektant ho vyprojektoval, zahrnul lam zadání územního plánu a to vše
chvíli trvalo a máme ho po společném projednání s dotčenými orgány, kteří se k tomu vyjadřovali.
Takže on ten územní plán nikde neležel. Ono se na něm pracovalo, ale vytvořit územní plán, to není
práce na půl roku. Za slandar/ní situace to vše trvá 1,5 roku, pokud všechno klape.
p. Brabec.' já bych chtěl říci, že to všechno chápu. Kdybychom se bavili o roce tak řeknu dobře.
Chápu něiaké problémy, ale my se zde nyní bavíme o horizontu až 8 let, než se takováto zásadní věc
projedná Když se vcú/m do si/uace člověku, který zde chce stavět, tak musím začít ten slál
automaticky nenávidět. Vezměte si, že jsme v siiuaci, že nás něco brzdí v rozvqji a ještě .jsme
v situaci, že budeme musel kraji vracet nějaké peníze? Protože nám to stát nebo kraj někde zdržuje?
Vyjste říkala, že se to musí na krqji projednat a lam to třeba může stejně tak ležet a oni nám budou
říkut, že zrovna nemají personál, a tak musíme počkat, ale my pak po Vás budeme chtít ty peníze
vrátit, protože se to nestihlo. To je prostě začarovaný kruh. Já sice všechno chápu, a beru vše, co
íady říkáte, je to všechno hezké, ale my ted'potřebujeme hlavně pomoc od Vás.
pL Todtová: není to hezké. Já vím, že to co Vám teá' taá'ý říkám není hezké.
p. Brabec: a my teď' potřebujeme pomoc od Vás. Proto jste taa/y a my očekúváme, že se to někam
posune. Nqjděte (ý ne/jychleiší ces(y, kteréjsou, prolože nás to brzdí a budeme muset vracet peníze.
pL Todtová: víme o tom, ajakjsem řekla ten 1,5 roku je takové vyiýčené maximum. Myjsme věděli
o tom, že existuje nějaká dotace, ale vůbecjsme nevěděli.jejípodmínky.
pi. Líštbnská: já Vám od loňského roku říkúm, že existuje áotace ve výši 200 000,- KČ.
ť

9

pL Todtová: ano paníLíštánská, to mísíce říkáte, tojá můžu potvrdit, ale nikdyjsem se nedozvěděla,
že dotace končí 31.12.2022.
pL Líštánskú: alejájsem Vám říkala, že užjsme žádali o prodloužení a tak byl len termín asi někde
řečen.
pL Todtová: ne paní Li"štánská, termín jsem se nikdy nedozvěděla.
p. Svoboda.'já této diskusi rozumím. Takéjsem doufal, že když už se smlouva na dotaci na realizaci
projektu ,, Územní plán obce Jimlín" dvakrát prodlužovala, poprvé dodatkem č. l do 30. //.2020 a
{oÁuhé dodatkem č. 2 do 31.12.2022, že budeme moci uzavřít i dodatek č. u3. Ještě pořád tqjně
uoufám, že to prodloužii půjde, ale současně mám obany, že Program obno\: venkova Ústeckého
kraje 2014 už nebude prodloužen a my dotaci ve výši 200 000,- KČ budeme musei vřá/i/
pL Orinčáková: já bych se chtěla zeptat, zda byste byly schopni náš územníplán zpracovat. kdybyste
věděli ten termín?
pi Todtová: ne, to bychom schopni nebyli, ale udělali bychom z vlny l vlnu /,2 a vlnu l, l a Vy bysie
byly ve vlně 1,1.
p. Svoboda.' tak to zkuste nynl: když.jste s celou situací obeznámena.
p. Brabec,' ano do Uto skupiny se musíme nyní přesunout. A dále bych se chtěl zeptat, zda by bylo
možno požádat o nějakou zpětnou vazbu, kam se to posouvá. Třeba dostávai kuždé 3 až 4 měsíce
informaci co se děje a vjakém stavu se náš územní plán nachází?
pí. Todtová: nyní se opravdu nic nedělo a vydávali se pouze závazná stanovisku. Všechny územní
plány prostě stály ajediný územní plán, na kterém se pracovalo, byl územní plán Loun.
pL Orinčáková: to mluvítejenom o našem okrese, nebo je takováto situace v celém našem státě.
pi. Todtová." my užjsme se stabilizovali, ale já se bohužel obávám, že podobná situace je všude. My
jsme sice byli na špičce, ale nyní už mezi ostatní zapadáme. A na rovinu musím říci, že na to nejsme
vůbec hrdí.
p. Líšlánský' já bych se chtěl zeµat, když jste neměli kapaciig, jak sama říkáte, proč jste
nedelegovali lolo agendu na jiný siavební úřad, nebo pročjste nepožádali krajský úřad o pomoc a
on by Vám třeba pomohl s tím delegováním. Nebo pročjste nesháně/ijiné kapacity.
pí. Todtová.' myjsme kapaciig sháněli a mělijsme i několik yýběrových řízení
p. Líštánský: předložilzaslupitelům k nahlédnutím Lounskýzpravodaj s článkem o názorech občanů
o stavebním úřadě Louny a s odvoláním a tento článek zpochybňuje věrohodnost stavebního úřadu
v Lounech a slov, které zde byly řečeny.
p. Todtová: k materiálu, který Vám pan Ll'štánsjtý předložil, uvedu jen tolik, že se jedná Lounský
zpravodaj, kterýje v Lounech distribuován do poštovních schránek občanům a je to časopis dvou
zaswpitelů města Loun, kteří mají se stavebním úřadem města Loun problémy, z důvodu
nerespektováni zákona. Na rovinu musím říci, že v článku o stavebním úřadu jsou uvecieny lži a
abych mohla situaci řešil vzhledem k tiskovému zákonu, potřebuji posvěcení od rady města Loun.
Rada města Loun se po projednáni usnesla, že nic žalovat nebude, a protože vydavatel odmítl
zveřejnii omluvu, nebo uvést věci, herě jsme po něm požadovali, na pravou míru, nemohu já s tím
dále už nic dělat. Pouze opakuji, že skutečnosti uvedené v článku nejsou pravdivé.
p. Svoboda.' Jardo já bych rád posunul věci dopředu, protože minulost už stejně nezměníme.
p. Ll'šůlnský: ano, ale jsou taa/y různé názory a různé sliby. Ke dnešnímu dni se územní plán
projednával 7 let se žádným výsledkem. Takže jsou před námi dvě věci. Za prvé získat územní plán
a nepřijít o dotace. Navrhuji východisko, aby zas/upitels/vo obce podalo síížnost na stavební úřad
v Lounech a síejnou stížnost i na Ústecký kra/'ský úřad. Krajský úřad bude muset stížnost vyřešit,
bude musel dodržet lhůty a může lounskému stavebnímu úřadu určii lhů(y kprq/'ednánl A to si
myslím, že bychom získuli zbraň k tomu, abychom o dotace nepřišli. Prolože krajský úřad bude
stanovoval postup a současně bode rozhodovat i o tom jestli nám dotaci sebere či ne.
pL Baborová: pane Líštánský, já myslím, že byste mohl říci, že Vám ani tak nejde o dotaci, ale o
vlastní zájmy.
p. Líštánský: ano, o v/asíní zájmy takéjde. já tam chci postavit barák, chci tam stavět už sedm let
a pořád nic.
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pL Baborová.' .já si n?ys/ím, že když budeme psát stížnosti, tak oni na ně budou muset reagovai, a
budou svůj čas a energii vrážet do Yyřizovánl'slížnos/ía ne do té práce, kterou my odnich v současné
doběpotřebujeme.
p. Li'štán.s"§." vždyt' na n' stížnosti musí reagovai stejně, protože podle novin je více než 50%jejich
práce špatné.
pí. Baborová.' já si také nemyslím, že /0 coje psáno, je auloma/icky pravda.
p. Ll"šlánský: jsou to názory lidí
p. Svoboda: Jardo musíme být upřímnL Musím říci, že se mi paní Todtová v ostatních záležitostech
ýhj'ícich se našich stavebních projektů vždy snažila vyjít vstříc. Konkrétně třeba dotace na
rekonsirukci MŠ, Stavební úřad nám vydal včas stavebnípovolení a dl'ky nimjsme nepřišli o dotaci
téměř 1,5 mil. KČ. Nemůžeme jen říkat co, všechno se nedaří a stavební úřadpomlouvat.
p. Líštánský: dobře, já nechci jen pomlouvat, ale tak se ptám, co se stane, ©Ž obec bude muset
vrátit dotaci ve výši 200 000,- KČ? Já se ptám, kdo sáhne do té kapsy a kdo to zaplatí?
p. Svoboda: Jardo nikdo nebude sahat do kapsy. Nikdo nebude muset nic vracel. My tu dotaciprostě
nevyčerpáme. Když do 31. /2.2022 nepředložíme na kra/:cký úřad Územní plán obce Jimlín, tak nám
dotaci nevyplatí a Program obnoVy venkova Úsieckého kraje 2014 se uzavře aje konec.
p. Líštánský: a z čeho jste platili pořízení územního plánu?
p. Svoboda.' to vše se stalo před mým nástupem do jiinkce staŕos(y a já jsem určitě žádné platby
v rámci pořizování územního plánu neschvaloval. To vše se muselo stát před mým nástupem do
,funkce.
p. Líštánský: někdo to platit musel. Tak lo plaiila paní ing. Mikovcová?
pí. Mikovcová: mě se neptejte. Já už tam více než dva roky ne/:gem a nemohu si pamatovai, co se
platilo či neplatilo.
p. Svoboda: já to ověřím, ale mám dojem, že užjsem to,jednou zjištbval, a žejsme dosud Ing. Arch.
Kaplanovi nic neplatili, Prostě se čeká, až to bude moci upravit a pak se to zaplatí najednou.
Vsoučasné době mu pravděpodobně peníze dlužíme a Ing. Arch. Kaplan mne pouze několikrát
upozornil na skutečnost, že cena v minulosti dohodnutá se bude muset patřičně navýšil, vzhledem
k době, která od té doby uplynula a také vzhledem k platnosti některých noíých zákonů a vyhlášek
p. Brabec: mohli bychom se dostat do nějaké přednostní vlny vzhledem k těmto okolnostem? Myslím,
že toje pádný důvod, abychom byli projednáváni přednostně. Věřím, že se díky tomu dostaneme do
vlny 1,/. Já tomu pevně věřím. Jinou šanci asi slejně nemáme. Pqj"d)ne udělat vše, co je v našich
silách.
pí Tod/ová.' jakjsem řekla, bude nyní naší maximální snahou, aby se tento termín dodržel a abyste
o tuto dotaci nepřišli.
p. Svoboda.' paní Todtová, mně by velmi pomohlo, kdybych věděl dopředu termíny, kdy bude
vyhodnocení u Vás na stavebním úřadě a následně i na krajském úřadě dokončeno, abych mohl včas
oslovit Ing. Arch. Kaplana a dohodnout s ním termíny úprav. To také bude ně/akou dobu trvat a
netre/ime-li se do jeho volného pros/oru, tak máme další ve/iký časový problém.
pí. Todtová: já jsem s kolegou prověřovala kolik .je lam těch připomínek, kolik se toho musí
vypořádal jaká bude úprava té dokumentace, a předpokládáme, že by se to mělo v nějakém
rozumném čase dokončit.
p. Brabec: pro nás by bylo dobré vědět, kdybyste to poslali na kraj's'§ úřad. My bychom se pak na
něj obrátili, s iím že máme u nich dotaci, aby nás i oni pokud možno upřednosínili. Je /0 pro nás
určitá šance, tak pročji nevyužít.
pí. Todtová: můžeme se i domluvit, že Vám budeme průběžně nad rámec zákona dávat iqformac'e,
vjakém slávu to máme, aby i Vyjste věděli, že se začalo něco dít, že třeba za /4 dní něco nastane a
aby se včas dal kontaktovat pro/eklan/ a běželo nám to v nějaké rozumné návaznosii.
p. Brabec: já myslím, že to je rozumné a když to bude takio probíhat, tak nám to velmi pomůže a
zqjistíme tak, aby se to včas dostalo tam kam se to dostat má.
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p. Krtička: jájsem se také zajel na stavební úřad podívat, a kdyžjsem viděl tu realitu a tu spousiu
práce a mĹs'/o 9 lidí tam sedí 4 lidi, tak pochopíte, že není v silách stavebního úřadu tu agendu
zvládnout.
pL Orinčáková: když se do takového stavu dostane jírma, tak si na tu práci nq/me externí
pracovníky. To není možné, aby i Vyjste si najmuli externí pracovníky nebo externíJírmu?
pí Todtová: myjsme byli v takovéfázi, kdy jsme oslovili naši bývalou zaměs/nankyni, důchodkyni,
která na územním plánování pracovala a má zkušenosti. Ale samozřejmě kolegyně ve věku 70 let
pracuje jinak než člověk v produktivním věku. Ta už také skončila a bohužel na trhu práce dnes
žádní stavaři nq'sou. VŠichni architekti, inženýři p'Q/'ektanti jdou raději do soukromých j/írem, kde
je to ojiných penězích. Já ly mladé lidi i chápu. Někteřík nám nastoupili, udělali si praxi a potřebné
zkoušky a odešli. Protože zkoušky odborné způsobilos'ti jsou u nás povinné, tak my jsme si je ani
nemohli nijakzavázat, že budou např. povinni u nás odpracovat ně/akou dobu a ti lidé u nás naberou
zkušenosti a pak odchází do soukromých jírem. Uvidíme, co nám nyní přinese nový stavebnízákon,
ale já jsem přesvědčena, že to co myjsme si s současné době zažili, tak nás určitě vytrénovalo i do
budoucnosti a budeme na tom možná lépe, než celá českú republika a možná se pro změnu ocitneme
na špičce mezi stavebními úřady.
pí. Orinčáková: navrhuji alespoň napsal Q/íciá/ní žádost, s uvedením termínu, ve kterém musíme
dodai podklady pro získání dotace.
p. Brabec: ano to určitě uděláme. Nebudeme to dělat formou stížnosti a žádost o zpracování do
určitého data z důvodu poskylnu/í dotace.
pí. Baborová.' pro stavební úřad to bude důvodzařadit nás do prioritního režimu.
pi Todtová: ano udělat to můžeíe s tím, že my na to nebudeme reagovat a budeme postupovat, jak
jsme si tu řekli. Nebo si můžete dát i termíny do usnesení zastupitelstva. To pak ale bude
harmonogram, že v prosinci 202/ započnou práce na Vašem územním plánu. Budeme Vám postupně
sdělovat stavpořizování Vašeho územního plánu s tím, že předpokládám, ukončenído poloviny roku
2023 s tím, Že se budeme snažit udělat vše dříve s ohledem na /u dotaci, kteráje do 3/.12.2022.
p. Grund.' mohli bychom i my ze struny obce učinit nějaké kroky, které by Vám mohly pomoci?
pí Todtová: ne, ze strany obce to nijak urychlit nejde. My musíme nyní zpracovat to vyhodnocení
ze společného projednáni, které tam do teď leželo, připravit to k odesláni" na kra/'ský úřad
k přfpomínkovánía následně připravit veřejné připomínkovánL To veřejné projednáni" uděláme bud'
tudy na obci, nebo u nás.
p. Zeibich: uděláme to zde na obci
pi Todtová: na lom veřejném projednáni se potkáme tady na obci. Všichni, kteří tady vlastní
nemovitosti mohou ngiakým způsobem při ús/nim projednání vznést nějaké připoml"nky a pak 7 dní
po ukončeni" veřejného projednániještě mohou doručit přtpoml'nky písemně. Pak se to celé zavře,
vypořádá, připraví se /ínálníznění územního plánu, tojsou opatření obecné povahy. To se zašle na
kraj a na obec a nabyáe to účinnosti.
p. Laštovku bude podmínku územní studie pro vydání územního plánu nebo se dá územní studie
vyřadit?
p. Zeibich: nedá, zatímje v územním plánu navržena.
p. Grund.' a dá se vypustit? Zase ztrácíme čas, o který by mohli stavebníci začít dříve stavět.
p. Zeibich.' na druhou stranu je to komplikovaná plocha, která by si územní studii zasloužila.
Nenavrhlijsme.ji tam myjako úřad, ale navrhlji tam prqjektant z nějakého důvodu.
pí. Mikovcová: podle nové novely lze stanovovat už regulativa.
p. Zeibich.' nelze to v /oin/o případě. To by se muselo na začátku rozhodnout o lom, že se bude
územní plán pořizovat s regulačními prvky.
pí Mikovcová: iakže by to muselo být už v zadání
p. Zeibich.' ano, muselo by to být už v zadání, nejde to dodatečně. Eventuelně by to šlo potom
následnou změnou.
pí Todtová: ona la územní studie nebude brzdit pořízeni" územního plánu. On je nastaven až ten
územní plánje účinný a v té lokalitě by se mělo začít stavět. Samozřejmě si len územní plán můžete
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pořizovat souběžně s územní studií, ale la územní studie nebude mlí vlastně žádný jíxní podklad.
Protože územní studie se pořizuje na základě platného územního plánu.
p. Grund." Takže nejdříve se schválí územní plán a pak se dělá územní studie. A mezi tím už se dá
žádat o stavební povolení?
pí Todtová.' ne, la územní studie nejdříve musí vyřešit to místo. Kde bude jaká dopravní
iuNaslruklura, kde jak bude co umístěné, aby tam nedošlo k nějaké kolizi, ze někdo zastaví nějaké
místo, tak že už se na vedlejší místo nedostanete.
p. Svoboda: ale toto já už řeším tak, že jsem oslovil Ing. Arch. Kaplana, aby začal pracovat na
územnístudii, protože on zpracovává i územn/plán a on bude mít n' znalosti, aby mohl územnístudii
zpracovat odpovědně. Nyní řešíme, pro jakú území z územního plánu necháme (ý územní studie
zpracovat, prolože jich je tam více. Tím bychom mohli docílit, že územní plán i následné územní
studie by se mohly zpracovávat souběžně a mohly by vzniknout těsně po sobě.
p. Zeibich: /eore/icky ano, ale prakticky musí ne/>rve nabýt právní moci územní plán a pak teprve
může vzniknout zadání pro územní studii. Tuto územní studii si můžete jako obec navrhnout
s proiektanlem, ale my jako úřad musíme toto zadání převzít a následně jako úřad musíme loto
zadání schválit. Nerozhodu/'ele o tom bohužel Vy, ale my nu stavebním úřadě.
pL Orinčáková.' ajak dlouho trvá tukové schválení u Vás na stavebním úřadě?
p. Zeibich: pokud bude všechno v souladu s územním plánem a bude to dělatjeden člověk, takje to
otázku dnL
p. Svoboda.' děkuji paní Todtové a panu Zeibichovi za účast na zasedánízastupitelsiva obce.
p. Svoboda: vítám zde pana Brika, kterého bych požádal o vysvětlení navrhovaného smluvního
vztahu mezi obcí ajeho společnosti' Spolgas v rámci projektu plyna/íkace obce Jimlín.
p. Brik: náš společný projekt začaljednoduchou smlouvou, kterou podepsalaještěpaní Mikovcová.
Podle této smlouvyjsem sejako zhotovitel zavázal dodat technologii LNG, uložit plynovodnípotrubí
do připravených výkopů, zakončit ho na určeném místě u jednotlivých domů, umístit na jednotlivé
domy zakončovací skříně, provést tlakové zkoušjty a revize plynovodu a nakonec dodávat zemní
plyn. Obec se zavázala na své náklaa/y zaji.wil projektovou dokumentaci, povolení dotčených orgánů,
souhlasná stanoviska majitelů domů, pozemků a provedení stavebních a zemních pracL Myšlenku
byla iaková, že se budeme co nejvíce snažit využít stavebních prací realizovaných v obci i pro
pokládku plynového potrubí. To se nám oběma, mě i paní Mikovcové, zdál(),jako výhodné řešení a
dobrý projeki. Vím, že to tímto způsobem bude trvat hodně dlouho a vím. že tím bude spousta lidí
právem naštvaná, protože již dávno chtěli mít plyn a dodnes nema/í nic. Zač/nali.jsme v Jimlíně,
kde se budovala kanalizace a právě do iěchto výkopů jsme zároveň pokládali i plynové polrubĹ
Muselijsme sice výkopy rozšířit, ale bylo to pro všechny,finančně výhodné řešenL Proíojsem přišel
dříve a zúčastnil se celého zastupitelstva, abych mezi Vás zapadl a pochopil Vaše problémy. Vidím,
že se snažíte získávat dotace a dobře hospodařit s Vašimi penězi. Proto i my se snažíme plyn spojit
s nějakými stavebními pracemi, abychom dosáhli něiakých úsporJínančních prostředků. Já vím, že
zde sedí spousiu naštvaných občanů, protože plyn v Jimlíně je už zakopaný několik roků a občané
s ním stále nemohou topit. Měl jsem sen okamžitě Jimlín plyno/íkovat. Paní Mikovcová ví, že jsem
koupil i pozemek podél cesty ke mlýnu, kam js'em chtěl postavit nádrž na plyn a okamžitě Jimlín
plyna/íkova/.
p. Brabec: ano ten záměrjá si pamatig"i.
p. Brik: ale nešlo to udělat, prolože jsme neměli stavební povolení Ijá jsem si to představoval
jednodušeji. Vrámci uspořit peníze, jsem se vždy snažil pokládai plynové potrubí s něčím,
s kanalizací vodou, chodníky či komunikacemi. VZeměchách jsme dokonce řešili, že paní
Mikovcová už neměla potřebu prováděi něiaké zemnípráce, a tak aby obec ušetřila, takjsemjel do
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Německu, íam jsem koupil malý bagr a vše jsem dělal ve vlastní režii. Vím, že jsme tam narušili
nějaké Kubely, které jste pak museli opravovat. A já jsem za to konání nechtěl žádné peníze. Ta
investice co tu dělám, není pro mě, ale pro moje děti, které bych chtěl naklonit k tomu svému
řemeslu. Na podZim v listopadu a prosinci já už jsem některým lidem plyn slíbil a mě ti lidé
překvapili, jak byli n'chlí a udělali si přípQ/'ku a mají hotovou i revizi. Ajá vidím, že tu L etapu s /1.
eiapou, kteroujsmejiž se starostou udělali, takjáje můžu spQ/'it a kdyby to záleželo na mě, takjsem
tak plyn pustil už loni na Vánoce. Ale nechtěljsem to dělat nelegálně a mĹs'lo toho.jsme nas,tariovali
stavební proces vedoucí ke kolaudaci. Takže já můžu říci, že nyníjsmejiž připraveni. Já všechny na
kontrolních dnech postrkávám, aby všichni zajistili všechna potřebná u/'ádřenl' a dokumentaci, a
aby se mohla ke kolaudaci dát nejen L etapa, ale i část II. etapy, Ill. etapy i IV. etapy a my bychom
mezi tím mohli provést propojení mezi jednotlivými eiupami. Vsoučasné době se zpracovává
dokumentace skutečného provedení, proiože na stavbě došlo ke změnám, a ažji obdržím, tak udělám
všechny revize. Takže L etapa, kde je samotné zařízení plynu, je skoro hotová a já mohu dodávat
plyn. Ve II. etapě my nyní musíme dodělaí nějaká odvzdušněni, abychom tam mohli také pustit plyn.
Chtěli bychom dále pokračovat lve III. etapě, kde máme část hotovou a hlavně bychom chtěli napojit
školku, aby děti měly ve škole teplo. A jakjsem říkal, vše děláme podle dohody, kterou.jsme uzavřeli
s paní Mikovcovou. Tam.je ale pouze řečeno co my musíme udělat a co musí udělat obec. Nyníje
ale zapotřebí naše vztahy posunout do budoucna a právně je upravit. Máme připraveny dvě
varianiy. l varianta .je svěřenecký .fond, do kterého vložíme obě strany majetek, čili veškeré
proinvestované peníze. Zde bych chtěl upozornit na to, že když vše vložíme do svěřeneckého fondu,
už si nikdy na proinvestované peníze obec nesáhne. Proto nabízím ještě 2. variantu, kterou je
smluvní řešení, kde budou upraveny ma]'etkoprávní vztahy iak, že veškerou technologii včetně
potrubí bude vlastnit Spolgas, obec bude odebírat plyn ajá budu proinvestované peníze obce, které
zde obec utratila, vracet v budoucnu zpět do rozpočtu obce. To by se samozřejmě ve smlouvě
smluvně upravilo a ,já bych se musel smluvně zavázat peníze, které obec utratila, vracet. Toto
svěřeneckýfondneumožňu/'e. Nicjiného v lom není. Já už to potrubí nikly ze země nevykopu, a když
nebudu já, je tu společnost Spolgas, která samozřejmě bude plyn nadále dodávat. Já toto zařízeni'
včetně potrubí budu mlí slejně ve správě, protože vlastním veškerá potřebná oprávnění. Jedná se o
plyn stlačený na - 162°C. Je bezpečný, nehořL Nemůže vybouchnout, protože silačený plyn na 162°C nemůže zapálit ani autogen. Teprve po rozmraZení ve výparníku, který užje take" postaven,
se z n(gsl'áváplyn, který může bouchat nebo hořet. Důležitéje také to, že v zásobníku máte yylvořenu
rezervu na roční provoz obce. Tím, že auto zaveze a naplní plyn do nádrže, máme zde tuto rezervu.
UŽ nikdo nemůže při/'íi a vyčerpat nebo odvézt tento plyn z nádrže zpěi. Odběr plynu pak bude
probíhat jako u jakékoli jinéjírmy, např. jírmy lnnogy. Často slýchám také otázku, nebude to moc
drahé. K tomu řeknu, že my nemůžeme prodávat plyn, za kolik budeme chtít, Exisluie tu energetický
regulační úřad, který iyto ceny hlídá. A my máme cenypodobnéjako lnnogy. Jesíli máteještě nějaké
dotay, tak Vám je zde rád odpovím. Popřemýšlejíe, která z variant bude pro vás výhodněiší, já
jsem připraven přijmout varian(y obě.
p. Svoboda.' já oběma variantám rozumím, ale představa, že desl'tky miliónů korun vynaložených
obcí se budou do rozpočtu vracel několik desítek let, mi nepřijde vůbec zqjímavá.
p. Brik: ale to tak nenĹ Na výstupu z technologieje měřl'cípřl:s'troi, zaznamenáva/'ící,spotřebu plynu.
Jejasné, že chtít po,/írmě, která nevydělává l mil. KČ, 2 mil. Kčnebo 10 mil. Kč nelze, ale pokud se
lidé připojí a bude stoupal odběrzemního plynu, a bude zde něiaký obrat bude tojiné. Dám příklad.
Může se stát, že se třeba připojí 100 rodinných domů. Jeden dům bude mít spotřebu např. 20 000
m3 plynu průměrně, pak by se mohlo jednat i o platby až 2 mil. KČ ročně. Ještě bych rád řekl, že já
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.jsem nezavazoval, paní Mikovcovou ani zas/upi/eistvo, že se musí připojit určiiý počet domů, ale
průzkum ukázal, že o přípojky plynu je velký zájem. Nikdo nemusel zaplatit ani korunu, ale přitom
si pod.watně zvýšil hodnotu své nemovilosti.
p. Brabec: ta l. variantu, {ýkujícl' se svěřeneckého fondu se bude upravovat?
p. Brik: ano je to pouze návrh, který zpracoval právník Demut a samozřejmě se tam dá něco doplnit
podle Vašich požadavků. Já tomu příliš nerozumím. Pro mě .je nyní důležité aby pan slarosta
rozeběhl řízení na stavebním úřadě, abych mohl co nejdříve začít připojovat rodinné domy na plyn
a aby lidé, kteří si požádali o dotaci na plynové kotle, o {ýto dotace nepřišli. Nesmíme je přeci o (ýto
peníze připravit.
p. Svoboda: ano lo.je velmi důležité a já bych k lomu také rád něco řekl. Pan Brik to zde shrnul,
jako žeje vše za dveřmi, alejá myslím, že tomu tak není. Jen shrnu, že všechny 4 eiapy majístavební
povolení a územní rozhodnutí Současně podotýkám, že u čtvrté etapy toto územní rozhodnutídosud
nenabylo právní moci. To ale nevadí. Podstatné je, že v podstutě můžeme začít pracovat všude.
Pokudjde o l. etapu dá se říci, že máme vše hotové včetně dokumentace a můžeme zač'ú kolaudovat.
Zádná jiná etapa však není kompletně dokončena. Nejdále je 1I. etapa, kde chybí napojit pouze
nemoviíos/i u aleje. Ve III. etapěje hotová náves, sokolovna s domy u sokolovny, ve IV. etapě,jsou
hotové nemovi/osti směrem na Opočno a ke mlýnu. Potvrzuji, že.jsme si s panem Brikem řekli, Zeje
dáme rovněž ke kolaudaci, ale pouze.jako části těchto /říe/ap. Ale tadyje velký problém. My k lěm/o
ho/ovým částem plyno/íkace nemáme žádnou dokumentaci pro stavební úřad. Není geodeiické
zaměření nejsou síavehní deníky, protokoly, revize a ieprve se prověřuje dokumentace skutečného
provedení. A já v současné době vůbec nedokáži říci, kdy by /y/o tři části jednotlivých etap mohly
být připravené ke kolaudaci.
p. Hodan.' a u nás začnete kopaí k(ty?
p. Svoboda.' to nyní vůbec nedokáži říci. Na lV. etapě sice začneme v ři)'nu pracovat, ale dostaneme
se maximálně před kole/'e pod zámkem. Jak to bude dál, nedokúži nyní odpovědět.
p. Brik: prosím dejte cokoli na stavební úřad, hlavně at' nám běží termín a můžeme to postupně
dávat dohromady.
p. Brabec." ale to nám přeci nevezmou, oni potřebují tu dokumentaci.
p. Svoboda.' pan Brabec má pravdu, abych lam mohljít, musím mít alespoň něco ajá na (ý tři etapy
nemám vůbec nic.
p. Brik: PřĹŠíll' (ýďén bude dokumentace skutečného provedení a můžeš tum jít.
p. Svoboda.' ano, ale to je pouze na L etapu a já lam opravdu půjdu, ale jen s L' etapou. Ale co
zbytek?
p. Brik.' zpět k té smlouvě. Vyhodnoťte si prosím, která varianta je pro Vás výhodně/ší Nechci na
Vás njjak tlačit. Nemusíte nyní hlasovat. Jen si to promyslete, coje pro obec lepší
p. Brabec.' ano, jak užjsem říkal, k lomu potřebuji znát ten návrh svěřeneckého fondu.
p. Krejčík: chtěl jsem se zeptat, zda to vráceni peněz by fungovalo pouze jen do hodnoty
proinvestovaných peněz obcl: nebo by tofungovalo i dál?
p. Brik.' já bych chtěl pokračovat dál. Až ten obnos, který obec proinvestovala za S až lOlet splatíme,
chtěl bych se zapojit do života obce. Rád bych podporoval neziskové organizace v obci. Chtěl bych
podporovat vše, co jsem zde dnes slyšel, děti, sort, Škola, nebo bych přispěl na vybudování hřiště
atd. Ano dál bych se mohl zavázat, že každým rokem převedu do rozpočtu obce něiake" prostředky.
já jsem tu a budu s Vámi i nadále. Já nejsem člověk, který obci něco prodá a zmizí. Já se zde chci
zapojit do života obce.
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p. Krtičku: chtěl bych veškeré podklady navrhovaného svěřeneckého ./Ôndu a zároveň bych chtěl
vidět původní smlouvu, kterou uzavírala paní Mikovcová.
pí Mikovcová: to budeme potřebovat vŠichni.
p. Svoboda: původní smlouvujsem Vám v rámci přípravy zasedání zasílal, ale zítra Vám vše pošlu
ještějednou.
p. Krtičku: a úplně od počátku byl celý ten projekt Yýsoutěžený? To znamená, že obec měla záměr
plynofikace obce, tak se vypsala soutěž na zhotovitele?
p. Brik: jedná se o to, že paní Mikovcová usilovala léta o plyno/íkaci obce. Chiě/a plyn pro obec a
přišla za mnou, že by ráda se mnou realizovala zemní plyn.
pi. Mikovcová: ne, to bylo všechno trochu jinak My jsme se dozvěděli, že existuje možnost
plyno/íkace obce bez toho, aby obec byla připojena na rozvody plynu. Protože v minulosti existoval
v obci projekt na připojeni' na rozvody plynu, přičemž přívod plynu byl někde od vodárny
v Líštánech, kdeje stávající vysokotlak a ten projekt bylještě z dob mých předchůdců. Tenio projekt
ztroskotal na skutečnosti, že tam byl závazek, že obec se musí zaručit, kolik bude připq/ených
obyvatel a souČasně byl požadován ně/aký větší odběratel. VIě době byla jediným větším
odběratelem sušárna chmele. která byla schopna v sezoně nějaký větší odběr zajistit, což ale později
take" padlo. Takže tento projekt nakonec zůstal v šuplíku a bylo.jasné, že v obci užžádnýp/yn nebude.
A pakjsme někde v letáku, na inzerátu nebo v novinách přišli na tuto možnost plyno/íkace obce.
p. Brik: paní Mikovcová to přeci vzniklo tak že my jsme v Lounech dávali l 80Ô m3 plynu pro
Innogy. My jsme vstoupili na trh proto, že plynárny potřebují občas svá zařízeni" opravit. Železné
potrubí v zemi rezne a reznout hude i nadále. A Lo nejsou jen plynárny, to je i lnnogy, EON nebo
GasNet. Já umím přjjel se svou ,technologií a dodávat plyn. To se stalo v tuto dobu i v Lounech
v průmyslovém areálu u silnice na Prahu. Jájsem poprvé přjjel do České republiky před /0-ii leiy
a poprvé jsem přivezl zemní plyn mimo polrubĹ Obešel jsem iím všechny regulace, dopravu a
všechny překupníky, kteříjenom zvyšují cenu zemního plynu. Já umijn dodávat zemní plyn lokálně.
Já nechci konkurovat lnnogy nebo EON. já jim vlastně pomáhám tím náhradním plynem, kdy oni
si mohou opravovat svá potrubí Já hlavně zemní plyn dodávám lam, kde nemají potrubí zemního
plynu.
p. Brabec.' ano potvrzuji, že nebylo žádné výběrové řízení Myjsníe oslovili pana Brika, protože
jsme měli zájem o tuto novou technologii. Byli jsme si vědomi, že jdeme do něčeho, co v celé
republice není a že sejedná o technologii, se kterou nikdo.jiný neumí pracovat. Vidime, že to není
vůbec,jednoduché, ale věřím, že se len projekt dokončí teď' už to snad ani nemůže dopadnout.jinak.
já to jen říkám pro objasnění, jak celý /en/o pro/"ekl vznikl. Jsem přesvědčen, že myšlenku to byla
chytrá, teď tojen dotáhnout do zdárného konce.
pí. Orinčáková." my zde vlastně,jednáme o tom. kdo tu technologii a potrubí bude vlastnit. Takže
bud'to budej/írmy Spolgas nebo to bude ve svěřeneckémJôndu a každý bude vlastnit 50%. Je to tak?
p. Svoboda.' ne není. Podle mne to zařízení nebude nikoho. Vytvoří se svěřeneclýfond, majetek se
tam vloží a budoujmenováni správci iohoto svěřeneckéhofondu a Ti budou mít určitá práva. Jeden
.správce bude starostu obce Jimlín, druhý správce budejednatel./írmy Spolgas.
p. Brik." ano je to přesně tak To zařízení už nemůže nikdo prodat, nikdo už k němu nemá žádný
v/as/nický vztah.
p. Brabec.' takže to už se pak s tím nedá nic dělat?
p. Svoboda.' ne nedá, celá technologie byla vložena do svěřeneckéhofondu a nikdo k ní již nemá
žádné vlastnícke' vztahy.
pí. Mikovcová: pak ale musí být nějaká provozní organizace, která to bude provozovat, bude účtovat
nebo fakturovat.
p. Brik." ano a to budujá. Takže si to dobře rozmyslete, jestli to vložíme do svěřeneckého.fondu a už
z toho nic mít nebudete, nebo se Vám ty vložené prostředky mohou vrátit a pro Vás se vlastně nic
nezmění.
p. Brabec: to by se muselo spočítat, protože návratnost za 30 až SO let pro nás asi moc neznamená.
p. Brik.' nejá vidím reálně, Že bych Vám vracel 2 mil. KČ každý rok.
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p. Brabec.'jájsem někde četl, že bude bezúplatný odběr elektric'ke' energie.
p. Brik.' ne to už neplatL Areál LNGje vybaven hodinami a spotřebovanou elektrickou energii bude
hradit./írma Spolgas.
p. Grund.' Číje pozemek pod plynovou nádrží?
p. Svoboda: obce.
p. Grund: kdyby to byla druhá varianta, že by technologie byla Vaše, tak bychom to museli také
něiak vyřešit.
p. Brik: vyřešit pozemky to je to nejmenšĹ Já vlastním v obci také pozemky, tak bychom je mohli
třeba i Yyměnil, nebo nýjakjinak to íyřešit. Ted' musíme řešit, aby lidé měli plyn.
p. Brabec.' mohl byste říci předpoklad, kdy budou první občané topit plynem?
p. Brik.' nejdříve musíme zahájit zkušební provoz a ten můžu zahá/it hned.
pí. Mikovcová: na zkušební provoz také musíte mít souhlas.
p. Brik.' na zkušební provoz já potřebig"i pouze revize.
p. Svoboda.' já myslím, že ing. Šulek ze stavebního úřadu nechtěl povolovat zkušební provoz, ale
chtěl provést rovnou kolaudaci každé etapy plynq/íkace.
p. Brik: to chtít nemůže, musí být zkušební provoz.
pi. Mikovcová: byl zkušební provoz v dokumentaci?
p. Svoboda: na to ted'nedovedu odpovědět.
pL Mikovcová: pokud byl v projekiu, tak by ho měl bez problémů povolit.
p. Brik: vždy musí být zkušební provoz. Já nemohu plyn pustil do potrubí bez zkušebního provozu.
Na to zapomeňte. Kdyžpropojíme potrubúakjá udělám revize a pustím lam plyn v rámcizkušebního
provozu. Já ale nemohu udělat revize bez dokumentace skutečného provedení.
p. Svoboda.' ano, ta se bude postupně zpracovávat. Já jsem již od projehanta obdržel nabídku na
dokumentaci skutečného provedení Pro všechny č(yři etapyje cena /38 000,- KČ a k tomu musíme
,ještě objednat autorslý dozor. AŽ budu mít kompletní návrh smlouvy na dokumentaci skutečného
provedení i autorský dozor, předložím Vám ji na zasiupite/stvu ke schválenL
pí. Mikovcová.' navrhuji pro dnešek debatu o plynQ/íkaci ukončit, musíme se sejít a projednat obě
varianiy.
pL Orinčáková.' mohli bychom pokračovat íak, že byste si výkopy dělal sám a obec mohla investoval
do opravy silnic.
pi. Mikovcová: myslím si, že tato varianta by přicházela v úvahu jen na ně/'aké kousAy, které by
chyběly dodělat. Nemyslím si, že by tojírma Spo/gas zvládla celé realizovat sama.
pi. Orinčáková: můžeme se dostat do situace, že nebudeme moci realizovat něiakou komunikacijen
proto, že peníze na ,její realizaci budou, ale už nebudeme mil dos/a/ek./ínančních prostředků na
realizaci plynu pod touto komunikací.
p. Brik.' to,je přesně len důvod, proč jsem .jel do Německu. Já jsem ten bugr neprodal a siále ho
mám. Vy dáte svého zaměstnance, já Vám ten bagr předám a můžeme pokračovat.
p. Svoboda: polvrzu/i, že jsem tuto nabídku od pana Brika v minulosti již obdržel, ale já nemám
žádného člověka do toho bagru, aby se mi to vyplatilo. A na lom ta nabídka pana Brika skončila.
p. Brik: takjáještě budu přemýšlei, jak to udělat. Mám dva bagry a mám Dempra.
pL Orinčáková.' a pak by se lo mohlo celé otočit. Vy byste nám dělal (ý stavební práce. Pak to
vložíme všechno do svěřeneckéhojôndu a my bychom Vám ty stavebnípráce pos/upněsp/áceli. Moc
byste nám tím pomohl, kdybyste ty stavební práce Jínancoval. My máme před sebou spousty
důležitých úkolů, na které nám chybějíjínanční prostředky, a loto by nám velmi pomohlo.
p. Brik: ale já jsem plynař, já nejsem stavebník Já to fakt nezvládnu. Mám před sebou moc
důležiých úkolů a tO/O celé bych opravdu nezvládl.
p. Svoboda: nabi'dka./írmy Galileo na instalaci elektronické' úřední desky v cenách od 167 000,- KČ
do 247 :500,- KČ. Vsoučasné době na to ne/sou žádné dotace a take' to neníjen o instalaci, ale i o
dalších l)op/a/cl"ch za správu a údržbu, zaslupi/e/é se rozhodli zatím žádnou elektronickou úřední
desku nepořizovat.
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p. Svoboda: nabídka na workoutová hřiště od,/írmy WORKOUT CLUB PARKS. Jsou lam možné
nějaké rozumné instaluce od cca 100 000,- KČ do cca 800 000,- KČ. Zde by mohly být i nějaké
dotace. Do úvahy přichází realizace v areálu dětského hřiště či areál Sokoláku, ale pouze pokud
nám Yýj'ďe již podaná dotace na jeho oplocení. Zas/upi/e/s/vo požádalo o bližší iuformace a delší
čas na rozmyšlenou.
p. Svoboda: předkládám návrh na zvýšení ceny za odpady na rok 2020 o 100,-KČ, což znamená
zvýšit poplatek na 600KČ za rok. Druhou variantou může být, že necháme cenu slávajl'cí 500,- kč
za rok
pi Mikovcová: vždyťmusíme udělat novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech.
p. Svoboda: po loňské diskusi a pokusu vylézt s něčím noiým, vše zavrhuji a nic nového připravovat
již nehodlám. Vsoučasné dobějsou platné OZV IllS a OZV2/201 7, kteréjsou veřejně přístupné na
internetu. Nechám je aktualizovat pouze tak, aby iyhovovaly současné legislaiivě a současnému
roznn'síění konte/nerů na tříděný odpad.
pí Mikovcová.' takže systém se nechá úplně siejný?
p. Svoboda.' anojá ten systém nechám úplně stejný, protože nemám čas to pořád dokola diskutovat.
Lidé jsou na to zvyklí, jediné co po zastupitelstvu chci je rozhodnutí zda konečně přistoupíme ke
zvýšeníročního poplatku za popelnice, který stále máme 500,- Kčza rok. Já sám osobně opakuji, že
navrhuji bud'ještějeden rok nechat 500,- KČ, nebo poplatek zYýšil na 600,- KČ, i když vím o obcích,
které ,již mají připraveno zvýšení na 700,- Kč. Tokovou obcí,je např. Brodec, protože starostka
Brodce mi poslala svou novou vyhlášku jako motivaci jak to správně udělat. Tak se na to prosím
připravte a pokusíme se na nějaké částce dohodnout, nic víc opravdu nechci. Napište mi prosím do
e-mailu, jakou částku byste si pro přišlí rok představovalijako optimálnL
pí. Baborová.' víme, kolik obec na odpady doplácí?
p. Svoboda.' ano já Vám to pošlujako podkladpro Vaše rozhodování o ceně na příští rok
pL Bakosová: šlo by rozšířit parkoviště u školy? Navrhuji rozšíření na pozemek před domem p.
Matyáše, kterýje obecnL
pí. Mikovcová.' já navrhuji zákaz parkovánípřed školou. Al' všichni parkují podél silnice.
p. Svoboda.' prqjednám a sdělím své stanovisko.
pL Mikovcová: nebylo v obecním rozhlase Yyhlášeno zasedání zastupitelstva obce.
p. Svoboda: omlouvám se a napravím to. Odpříště budeme všechna veřejná zasedánízastupitel.s'tva
obce hlásit mísíním rozhlasem.
pi Mikovcová: radar od Cítolib nefungíg'e už půl roku a užjsem to tady říkala.
p. Svoboda: ano toje pravda. Ostříhaljsem len strom, protože tam byly lý větve, ale ne/i(ngu/'e stále.
Nahlásil jsem /o,/írmě Bártek a tak to budu urgovat.
Svítek: u nás stále nefunguie rozhlas.
p. Svoboda: rozhlasy mi prosím hlaste, já na něpozvujírmu, kteráje realizovala. Mámeje v záruce.
p. Brabec.' některé rozhlasyjsou zatím odpojené. Ten u tebe a u pana Karase jsem připojoval, ale
nejde rozhlas u trati, nedaří se mi ho kombinovat s novým osvěi/ením. Technicky se mi to nedaří
vyřešit. Čekáme na nové LED osvětlení, které bude instalováno do konce roku a sníží se mi iim
příkon najističi. Mělo by to pomoci.
p. Svítek: jak bude daleko veří;jné osvětlení od účelové komunikace kolem pily a Kovošrotu?
p. Svoboda.' bude vzdáleno l m. Umístbvalijsmeje tak, aby co nejméně bránilijednotlivým vjezdům
do areálů sídlících Jiren
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pi. Mikovcová: nenašlajsem na úřední desce poslední zápis zastupitelstva, rozpočtová opatření ani
závěrečný účet.
p. Svoboda." omlouvám se a vše napravíme a zveřejníme.
Brabec.' byl bych rád, kdyby mi občané hlásili, že u nich nesvítí světlo. Některé lidi obvolávám, ale
všechny obvolávat nemůžu. Nový rozvaděč v Jimlínku mi sám hlásíporuchy ajejich odstraněnĹ ale
u ostatních to opravdu nevím, co kde nesvi'lĹ

8. Závěr
Starosta ukončil jednání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín ve 20:21 hod.
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přijatá usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ,Jimlín
konaného dne 22.06.2021 v Hasičské zbrojnici v Zeměchách č. p. 6

206/19/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jimlín Mgr. Jana Krtičku a Ing. Janu Mikovcovou.
207/19/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín
208/19/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín:
1. schvaluje záměr odprodeje parcely č. 904/5 - p.č. 877/1 o výměře 73 m' v k.ú. Jimlín
2. ukládá obecnímu úřadu Jimlín zveřejnit záměr dle bodu 1.
209/19/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:
1. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby Č. IV-12-4020707/SOBSVB/2.
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020707/SOBSVB/2 dle bodu l.
210/19/202l Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-40118971.
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IP-12-40118971 dle bodu l.
211/19/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín:
l. schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení.
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení dle bodu l.
212/19/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje Žádost o poskytnutí individuální dotace
z rozpoČtu obce Jimlín na rok 2021 výši 10 000,- KČ.
213/19/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:
l) schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 ve výši 285 000,-KČ
na projekt ,,Revitalizace místních komunikací - Jimlín část B" a jeho spolufinancování,
2) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
214/19/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín
l) schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 ve výši 50 000,-Kč
na projekt ,,Výstavba pavilonu nových učeben základní školy Zeměchy č. p. 83, Jimlín" a jeho
spolufinancováni,
2) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
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215/19/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
216/19/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín souhlasí s přijetím sponzorských darů pro ZŠ dle žádosti.
217/19/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků Základni
školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizace se sídlem Zeměchy 83. 440
01 Jimlín, IČ: 70698376, celkem 16 žáků l. - 5. ročníku ve dvou třídách. a to na dobu školního
roku 2021/2022.
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Seznam příloh zápisu:
l. Prezenční listina zastupitelů obce.
2. Prezenční listina hostů.
3. Žádost o odprodej parcely č. 904/5 o velikosti 73mŽ
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-l24020707/SOBSVB/2.
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-1240118971.
6. Plán rozvoje sportu obce Jimlín
7. Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištěni zpětného odběru
elektrozařízení.
8. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jimlín na rok 2021.
9. Rozpočtové opatření č. 3
10. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorských darů pro ZŠ

Zápis byl vyhotoven dne 29. 09. 2021

Zapisovatel:
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