Obec Jankov
Holašovice

Jankov
373 83 p. Čakov

Zápis č. 005/2003
z řádné schůze zastupitelstva
obecního úřadu Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková,
Pavel Melmer, Chrt Michal, Monika Koubová, Jan Jílek
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 25. března 2003
Od: 19:00 hod
Místo: Infocentrum Holašovice
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

7.)

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu. Program byl doplněn a jednohlasně
schválen všemi členy zastupitelstva.
Zastupitelé se dohodli, že zápis č.005/2003 ověří M. Koubová a M. Chrt
Zastupitelé se dohodli, že kontrolu zápisu č.004/2003 provedou na další
řádné schůzi zastupitelstva.
Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva vodovod Holašovice –
smluvní vztah)
Vzhledem k blíže specifikovaným okolnostem vyplývajících z uzavřené
smlouvy s ZD Jankov a předloženému dodatku ohledně převedení
vodovodu na Obec Jankov, zastupitelstvo jednohlasně schválilo využívání
právních služeb pro Obec Jankov advokátem JUDr. Kalem Attlem. S výše
uvedeným advokátem bude uzavřena smlouva, jejímž předmětem bude
poskytování právních služeb. Dále se zastupitelé usnesli na předmětu
ustanovení dodatku smlouvy se ZD Jankov. Přijaté návrhy budou
předmětem dopracování smluvního vztahu. Řízením a koordinací celé této
záležitosti byla zastupitelstvem pověřena M. Jílková.
Bod č. 2 Selské slavnosti – organizace a smluvní vztah)
Jan Jílek informoval zastupitelstvo o stavu připravenosti smluvního vztahu
s p. Uhlířem. Bylo odsouhlaseno, že dne 8. 4. 03 od 17:30 hod, proběhne
společná schůzka p. Uhlířem a zastupitelstvem, kde by mělo být konečné
znění smlouvy vzájemně odsouhlaseno a písemně stvrzeno.
Dále starosta informoval o připravované schůzce u Jč. hejtmana
p. Zahradníka na 31. 3. od 16:00 hod. Téma schůzky bude finanční
podpora krajského úřadu připravovaných Selských slavností 2003. Schůzky
se zúčastní starosta obce a J. Jílek.
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8.)

Termín další řádné schůze zastupitelstva bude 8. 4. 2003 od 17:30 hod
na Obecním úřadě v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva OÚ
Zápis ověřili:
M. Koubová – člen zastupitelstva OÚ
M. Chrt – člen zastupitelstva OÚ
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
starosta OÚ
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