obec Jimlín
Zastupitelstvo obce Jimlín

1. Úvod

Jimlín, 24. 11. 2021

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 24. 11. 2021 na Obecním úřadě v Jimlíně č. p. 7

a) Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jimlín bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou obce. Starosta
konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, což znamená, že
zasedání je schopno se právoplatně usnáŠet.
b) Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín Jaroslava
Krejčíka a Ilonu Bakosovou. 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 20. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín Jaroslava Krejčíka a Ilonu Bakosovou.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ,
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
218/20/2021

9

schváleno

C) Schválení programu
Starosta obce navrhl změnu programu spočívající v doplnění bodu č. 4 písm. b) Podání žádosti o
dotaci na akci ,,Výstavba víceúčelového hřiště v obci Jimlín".
l.
Úvod
a) Zahájení
b) Určení ověřovatelů zápisu
c) Schválení programu
d) Kontrola plnění usnesení
2.
Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem:
a) Záměr prodeje části parcely č. 877/1 dle zákresu v katastrální mapě.
b) prodej p.p.č. 904/5 o velikosti 67m2 v k.ú. Jimlín, dle GP č. 398-114/2021 za cenu

3.

4.

5.
6.
7.

30.610,- KČ určenou znaleckým posudkem č. 1738/10-2021 vc. souvisejících nákladů.
b) Zřízení věcného břemene - služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku
parc.č. 877/1 v k.ú. Zeměchy u Loun.
Obecně závazné vyhlášky
a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
b) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového
hospodářství
Dotace
a) Žádost o mimořádnou finanční podporu ZŠ a MŠ Zeměchy z rozpočtu obce Jimlín na rok
2021.
b) Podání žádosti o dotaci na akci ,,Výstavba víceúčelového hřiště v obci Jimlín"
Rozpočet
Rozpočtové opatření obce Jimlín č. 4
Diskuze
Závěr
1

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín.
Č. USNESENÍ
. .
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
STAV
219/20/2021

HLASOVANI'

9

schváleno

d) Kontrola plnění usnesení
Starosta informoval zastupitele, že všechna usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 22. 09. 2021 byla splněna. Stále zůstávají nesplněna usnesení 192/18/2021,
193/18/2021, 194/18/2021 a 195/18/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Jimlín konaného dne 16.
06. 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) Záměr prodeje části parcely č. 877/1 v k.ú. Zeměchy u Loun, dle zákresu v katastrální mapě
(při7oha č. 3 zápisu).
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.' nemám proti prodeji žádné námitky.
pL Mikovcová.' zastupitelstvo se již v minulosti shodlo, že nebude prodávat obecní pozemky. Jde o
velkou část parcely, lze to řešit ijejím pronájmem.
pí. Bakosová.' pozemek majitel prodává.
p. Svoboda.' to jsem nevěděl.
pí. Orinčáková.' souhlasím s tím, aby obec pozemky neprodávala.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje záměr odprodeje části parcely č. 877/1 v k. ú. Zeměchy u Loun.
2. ukládá obecnímu úřadu Jimlín zveřejnit záměr dle bodu 1.
Č. USNESENÍ

. .
HLASOVANI:

PRO

PROTI
9

ZDRŽEL SE

STAV
neschváleno

b) Prodej p.p.č. 904/5 o velikosti 67m' v k.ú. Jimlín, dle GP Č. 398-114/2021 za cenu 30.610,KČ určenou znaleckým posudkem Č. 1738/10-2021 vC. souvisejících nákladů (při7oha č. 4
zápisu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad Kupní smlouvu
týkající se předmětného prodeje. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

2

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje prodej p.p.č. 904/5 o velikosti 67m2 v k.ú. Jimlín, dle GP č. 398-114/2021 za cenu
30.610,- KČ určenou znaleckým posudkem č. 1738/10-2021 vC. souvisejících nákladů.
2. pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy dle bodu l.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ, PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
220/20/2021
Zdržela se: Mikovcová

8

l

schváleno

c) Zřízení věcného břemene - služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k p.p.č. 877/1
v k.ú. Zeměchy u Loun (při7oha č. 5 Zápisu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad Smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti elektrizační distribuční soustavy k p.p.č. 877/1 v k.ú.
Zeměchy u Loun. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č. 877/1 v k.ú. Zeměchy u Loun služebnosti elektrizační distribuční soustavy č. IV-12-4019019/VB01.
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy dle bodu 1.
Č. USNESEŇĹ
HLASOVÁNÍ, PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
221/20/2021

9

schváleno

3. Obecně závazné vyhláŠky

a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (přůoha č. 6 zápisu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
pL Rakús.' budu mít možnost dokoupit si další nálepku na popelnici?
p. Svoboda.' výše poplatku bude od roku 2022 stanovena na 600,- KČ za občana, který má trvalý
pobyt v obci. Systém zůstává stejný, pokud Vám nebude stačit l známka na /10 lpopelnici, kteráje
určená pro 3 osoby, máte možnost zakoupit si jednorázovou nálepku, zelený pytel, nebo roční
známku, jejíž cena je stanovena náklady na vývoz komunálního odpadu předchozího roku.
Vletošním roce za cenu KČ 2 500,-KČ. Informace o místních poplatcích jsou zveřejněny na
webových stránkách obce. Před splatností poplatku budeme občany infOrmovat rozhlasem, na
stacionárních vývěskách a FB obce.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Č. USNESENÍ
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
222/20/2021

HLASOVANI'

9

schváleno
3

b) Obecně závazná vyhláška Č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového
hospodářství (při7oha č. 7 zápisu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém
odpadového hospodářstvi.
Č. USNESENÍ
. . PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
223/20/2021

HLASOVANI'

9

schváleno

4. Dotace

a) Žádost o mimořádnou finanční podporu ZŠ a MŠ Zeměchy z rozpoČtu obce Jimlín na rok
2021 (při7oha č. 8 zápisu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad žádost ředitelky
ZŠ, ve které žádá o mimořádnou finanční podporu ZŠ a MŠ Zeměchy z rozpočtu obce Jimlín na rok
2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
pL Mikovcová.' pokudje zaměstnanec nemocný, peníze přeci v rozpočtu školy zůstávajL
pí. Šilínková.' nemocnou zaměstnankyni v současné době zastupuje důchodkyně na dohodu o
provedení práce.
pL Mikovcová.' občané si mysll: že ve škole je oproti minulým rokům více zaměstnanců. Kolik lidí
vlastně pracuje ve škole a ve školce?
p. Svoboda.' bohužel tuto informaci nemám.
p. Krtička.' mimořádná jínanční podpora je požadována z důvodu toho, že škola má zjínančních
prostředků MŠMTna dohody o provedenípráce přidělenoujen určitou část, kterou v tomto rocejiž
vyčerpala a neinvestiční příspěvek na provoz byl pro rok 2021 stanoven o 100 tis. KČ nižší. Mám
informaci, že v současné době škola výrazně rozpočtově šetřL
pL Bakosová.' ve školce jsou 4 zaměstnanci a ve škole je celkem 9 zaměstnanců. Navíc je tam
asistentka. Může to budit dojem, že škola oproti minulým rokům zaměstnává více lidL
pí Mikovcová: nověje tam také školník.
p. Svoboda.' občasné práce školníka jsou ve škole zapotřebí, obec bohužel nemá kapacitu toto
zajistit.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín souhlasí s navýšením neinvestičního příspěvku Základní školy a
Mateřské školy Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizace, IČ 706 983 76, z rozpočtu obce
Jimlín na rok 2021 o 20 000,- KČ na úhradu nákladů dle předložené žádosti.
Č. USNESENÍ
l
· r PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
224/20/2021
Proti: Mikovcová

HLASOVANI'

8

l

schváleno

b) Podání žádosti o dotaci na akci ,,Výstavba víceúčelového hřiště v obci Jimlín"
Starosta uvedl, že je možné podat projektovou žádost na akci "Výstavba víceúčelového hřiště v obci
Jimlín" v rámci programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj.
4

Nechal jsem proto provést aktualizaci rozpočtu a současné náklady na vybudování víceúčelového
hřiště vyšly na 3 mil. KČ. Naše spoluúčast na celkových nákladech akce činí 20%, pokud to bude
využitelné i pro ZŠ a MŠ v Zeměchách. V tomto případě by naše spoluúčast činila cca 600 000,- KČ
plus odměna za podání dotace. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje podání projektové žádosti "Výstavba víceúčelového hřiště
v obci Jimlín", její financování z Programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 117D82108
Podpora obnovy sportovní infrastruktury z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rok 2022 a
spoluúčast na celkových nákladech akce.
Č. USNESENÍ
HLASOVÁNÍ, l PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
225/20/2021

9

schváleno

p. Brabec.' v rozpočtu se mí nelíbí některé položky, např. gka/'l'cl' se zeminy, která je prý moc
mazlavá a je za to něja§ příplatek. Obec však tento igp sportoviště nemá.
pí. Mikovcová.' mám 2 připomínky. Na Sokolák není dobrý přístup, terén se rozjezdi' a zničL
Přemýšlelijste o provozu?
p. Brabec.' určitě tam musí být osvětlení a kumery.
p. Svoboda.' v rámci nově budovaného veřejného osvětlení bychom vyřešili i osvětlení hřiště. Co se
jýče provozu, představovaljsem si, že bychom fungovalijako se sokolovnou.
p. Krtička.' další věc je údržba povrchu.
p. Svoboda.' zvolilijsme snadno udržitelnýpovrch, jehož údržba se dá zvládnout speciálními koštáty.
p. Svítek: uvažovalijste o vybudování hřiště na školnízahradě?
p. Svoboda.' ano to stále platí. Říkala ředitelka školy, že si zkusí toto hřiště vybudovat pomocí néj'aké
dotace, které zejména pro školy jsou vypisovány dost často. Nyní uzavřeme dotaci na zahradu
v mateřské škole a pak říkala, že se do toho pustí. Ale to bude rozměrově daleko menšia samozřejmě
pouze pro školu.
pL Mikovcová: navrhuji, abychom přijali usnesení o výši spoluúčasti obce na celkových nákladech.
p. Brabec.' navrhuji výši spoluúčasti obce 700 tis. KČ.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje limit 700 tis. KČ pro výši spoluúčasti obce Jimlín na
celkových nákladech akce "Výstavba víceúčelového hřiště v obci Jimlín".
Č. USNESENÍ
· · l PRO
PROTI
ZDRŽEL SE STAV
226/20/2021

HLASOVANI'

9

schváleno

5. Rozpočet

Rozpočtové opatření obce Jimlín Č. 4 (příloha č. 9 zápisu).
Starosta uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu obdrželi před zasedáním jako podklad rozpočtové
opatření č. 4. Důvodem pro rozpočtové opatření č. 4 je navýšení přijatých příjmů rozpočtu, přičemž
dojde ke zvýšení příjmové stránky schváleného rozpočtu, aniž by se příjmy zapojily do výdajové
stránky rozpočtu. Na výdajové straně rozpočtu pak jde pouze o přesun rozpočtových výdajů, bez
změny celkového objemu výdajové stránky schváleného rozpočtu. Před hlasováním byla dána

5

možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Č. USNESENÍ
l
r . PRO
PROTI
227/20/2021
HLASOVANI'
Zdržela se: Bakosová

8

ZDRŽEL SE
l

STAV
schváleno

6. Diskuze

p. Svoboda.' občanům vadí odstavená auta, která patří autoopravně v Zeměchách. Žádají mně o
pronájem částí pozemku předjejich domy u hlavní silnice. Někteří občané jsou už tak bezradnl: že
přemýšlía ptajíse mě a násjako zastupitelů, zda by si místo předsvým domem nemohli pronajmout
jako parkovacl: zaplatit si roční poplatek za parkování a následně pak situaci řešit s PČR, jako
dopravnípřestupek.
pí. Mikovcová.' dle mého je to neřešitelné, jelikož jde o krajskou komunikaci, museli by se obrátit
na Správu a údržbu silnic.
p. Svoboda.' p. Jíša chce platit pronQjem od obce, protože přes jeho pozemek vede komunikace ke
mlýnu.
pL Mikovcová.' ze zákona je tam obecní komunikace a v zákonu o komunikacích je na tyto situace
pamatováno.
pí. Bakosová.' je zapotřebí uklidit Sokolák, jsou tam sudy, ve kterých vandalové zakládají ohniště.
p. Svoboda." ano nechám to tam opětovně uklidit.
pL Mikovcová.' rozhlas by se měl hlásit dříve.
p. Svoboda.' budeme hlásit ve 14.'00 hod a v 17.'00 hod.
pL Mikovcová.' plánuje se výsadba?
p. Svoboda.' ano naplánoval jsem do rozpočtu na příští rok prostředky na výsadbu nových stromů.
Vrozpočtu na rok 2022 jsme na výsadbu vyhradili 100 tis. KČ. Nechal jsem i zpracovat projekt
výsadby, podle kterého budeme postupovat.
p. Červíček: dvě nově vysazené llky před hřbitovem v Zeměchách uschly, protože někdo postříkal
nějakou tekutinou pařey po původních lípách a (ý nově vysazené to nepřežily.
pL Mikovcová.' n' dvě mladé lípy u hřbitova v Zeměchách uschly, protože je nikdo nezaléval. Je
zapotřebíje nahradit.
p. Svoboda.' ano budeme s novou výsadbou dvou ljp před hřbitovem v Zeměchách na příští rok
počítat.
p. Brabec: pak budeme muset dořešit problém se zaléváním nově vysazených stromů.
p. Svoboda.' ano, na zalévání nových stromů jsem také myslel a objednal jsem nádrž za zalévání,
která bude rám kompatibilní s rámem našich kontejnerů na bioodpad s vestavěným čerpadlem pro
zalévání. Zalévání nově vysazených stromů by pak mělo být snadněišL
p. Brabec.' hlavně aby se to pak používalo. Jana tu několikrát přjpomínala zalévání těch dvou lfp u
hřbitova v Zeměchách a slej'ně uschly.
p. Krtičku: lze to řešit samo zavlažovacími vaky?
pL Mikovcová.' (ý by byly ideální protože jedna věc je mít zařízení a druhá věc je, aby to ti lidé
opravdu zalili.
6

p. Brabec." když to bude technickyjednoduššl: takje větší předpoklad, že to ti lidé udělají
pL Mikovcová.' ještě bych se chtěla zprostředkovaně zeptat jménem paní Babilonské, zda jsou
využívány (ý skákací bog, které obec nakoupila, nebo zda byje obec nemohla odprodat. Ona by si
je prý ráda odkoupila.
p. Svoboda.' intenzivně pro ně sháním využití, ale zatím se mi to nepovedlo, což je velká škoda.
Zkusíme se s paní Babilonskou domluvit.
pL Orinčáková.' nájemce restaurace Sokolovna uvedl ve svém podnikutelském záměru, že bude
v obci podporovatfotbal. Vsoučasné době by mohl místo fotbalu podporovat např. místní hasiče.
p. Krtička: rád bych Vás napříště požádal o písemné dotan' (ýkail'cí se Školy, abychom je mohli
řádně zodpovědět.
pL Rakús.' popelnice se budou i příští rok vyvážet lx za 14 dní?
p. Svoboda: ano, zavedljsem to po vzoru některých okolních obcía kvůlizákonným opatřením, které
nutí obce snižovat skládkování komunálního odpadu. Zpočátku tato změna byla některými občany
přijata s nelibostl: ale už si myslím všichni zvykli. Týdenní svoz v zimních měsících již zavádět
nebudeme.
pL Baborová.' díky tomu zvyšujeme poplatek na popelnice pouze o 100,- KČ na budoucích 600,- KČ.
Jinak bychom museli ceny zvyšovat mnohem dříve a platila by se větší částka.
pL Rakús.' já bych se velmi ráda zapojila do dění v obci a ráda bych například pomáhala
s organizací některých akcí konaných v obci.
p. Svoboda.' v tom přl>adě by bylo dobré spojit se ze zde přítomným panem Krtičkou, který je
předsedou kulturní a sportovní komise a většina akcí pořádaných obcíje plánována právě panem
Krtičkou.
p. Krtička.' ano, možná by bylo vhodné dát na obecnístránky můj kontakt s tím, že kdyby měl i někdo
další zájem s pomáháním a organizací akcí pořádaných obcí že bude vědět, na koho se obrátit.
p. Svoboda.' nyní bych rád dohodl termín a čas příštího zastupitelstva. Po předběžném emailovém
průzkumu mi nejlépe vychází středa 15.12.2021. jediný kdo nemohlje p. Brabec.
p. Brabec.' já si to zařídím a ve středu přijdu.
p. Svoboda.' děkuji a svolám příští zastupitelstvo na středu 15.12.2021 na 17.'30 hod, sem do
zasedací místnosti obecního úřadu Jimlín.

7. Závěr
Starosta ukončil jednání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín ve 19:45 hod.
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přijatá usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín
konaného dne 24.11.2021 na Obecním úřadě v Jimlíně Č. p. 7

218/20/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje ověřovatele zápisu z 20. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Jimlín Jaroslava Krejčíka a Ilonu Bakosovou.
219/20/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje program 20. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Jimlín.
220/20/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje prodej p.p.č. 904/5 o velikosti 67m2 v k.ú. Jimlín, dle GP č. 398-114/2021 za cenu
30.610,- KČ určenou znaleckým posudkem č. 1738/10-2021 vC. souvisejících nákladů.
2. pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy dle bodu l.
221/20/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín:
l. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č. 877/1 v k.ú. Zeměchy u Loun služebnosti elektrizační distribuční soustavy č. IV-12-4019019/VB01,
2. pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy dle bodu l.
222/20/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
223/20/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se stanoví
obecní systém odpadového hospodářství.
224/20/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku na provoz
Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizace, IČ 706 983 76,
z rozpočtu obce Jimlín na rok 2021 o 20 000,- KČ na úhradu nákladů dle předložené žádosti.
225/20/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje podání projektové žádosti "Výstavba
víceúčelového hřiště v obci Jimlín", její financování z Programu Podpory obnovy a rozvoje venkova
117D82108 Podpora obnovy sportovní infrastruktury z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rok
2022 a spoluúčast na celkových nákladech akce.
226/20/2021 Zastupitelstvo obce Jimlín schvaluje limit 700 tis. KČ pro výši spoluúčasti obce Jimlín
na celkových nákladech akce "Výstavba víceúčelového hřiště v obci Jimlín".
227/20/2021 Zastupitelstvo Obce Jimlín schvaluje rozpočtové opatřeni č. 4.
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Seznam příloh zápisu:
l. Prezenční listina zastupitelů obce.
2. Prezenční listina hostů.
3. Žádost o schválení záměru prodeje části parcely č. 877/1 dle zákresu v katastrální mapě.
4. Kupní smlouva týkající se prodeje p.p.č. 904/5 o velikosti 67m2.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4019019/VB01.
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.
8. Žádost o mimořádnou finanční podporu ZŠ a MŠ Zeměchy z rozpočtu obce Jimlín na rok 2021.
9. Rozpočtové opatření č. 4

Zápis byl vyhotoven dne 29. 11. 2021

Zapisovatel:

Ing. Vladimír Svoboda

Ověřovatelé:

Jaroslav Krejčík

dne ZjM1. á2j

dn,

Ilona Bakosová

Starosta:

Razítko obce,

,, 2q11-2021

Ing. Vladimír Svoboda
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