Obecní úřad Jankov
Holašovice

Jankov 73
373 84 p. Dubné

Zápis č. 003/2002
z rozšířené schůze zastupitelstva
(veřejné schůze)
obecního úřadu Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Pavel Melmer,
Marie Vaňková, Monika Koubová, Jan Jílek
Omluven: Michal Chrt – pracovní důvody
Hosté: občané obcí Jankov - Holašovice (viz prezenční listina)
Dne: středa 18. 12. 2002
Od: 19:00 hod
Místo: sál KD Jankov
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

7.)

8.)

9.)

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je schopno usnášení.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu a program byl jednohlasně schválen
všemi členy zastupitelstva.
Zastupitelé se dohodli, že zápis ověří J. Kučera a M. Jílková.
Starosta seznámil veřejnost s novým zastupitelstvem.
Bod č. 1) programu „veřejné schůze“ - Zhodnocení minulého
volebního období.
Starosta vyzval p. Zdeňka Bürgera (starostu uplynulých dvou volebních
období), aby krátce zhodnotil činnost minulých zastupitelstev.
Pan Zd. Bürger zhodnotil uplynulé období a poděkoval všem bývalým
zastupitelům za spolupráci.
Bod č. 2) Seznámení s uskutečněnými akcemi za posledních 8 let.
Starosta ve spolupráci s M. Vaňkovou připravili podklady finančních akcí
uskutečněných v obou obcích od r. 1995 do konce r. 2002 s částkou vyšší
jak 10 000,-Kč z účetnictví obce a na veřejné schůzi předložili závěry
(viz přiložený materiál zápisu).
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
Bod č. 3) Seznámení s jednacím řádem obecního zastupitelstva.
Starosta vyzval M. Jílkovou k předložení a přečtení doplněného Jednacího
řádu o zapracované připomínky z minulého zastupitelstva. M. Jílková
přečetla Jednací řád. K uvedenému Jednacímu řádu nebyly vzneseny žádné
připomínky a zastupitelstvo se dohodlo, že bude předložen ke schválení
na jeho příští schůzi.
Bod č. 4) Starosta informoval o stavu finančních prostředků na účtu
OÚ Jankov.
Stav
financí
dle
výpisu
z účtu
k 13. 12. 2002
je 3 032 501,62 Kč

10.)

11.)

12.)

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č. 5) Zastupitelstvo představilo plán investičních akcí a záměrů, které
by měly být předmětem konání v roce 2003.
a) Doplnit územní plán obcí.
b) Nový asfaltový povrch v horní části obce Holašovice.
c) Oprava kanalizace, osvětlení a zpevnění cesty k manželům
Dobešovým.
d) Oprava schodiště před KD Jankov.
e) Řešení protipovodňových opatření v obci Jankov, oprava splaškové
vody do sklepa k manželům Hovorkovým.
f) Rekonstrukce OÚ Jankov.
g) Odstranění parketu uprostřed návsi v Jankově a následná
rekultivace prostředí.
h) Převedení Školy – Infocentra v Holašovicích do majetku OÚ.
K navrhovanému plánu se mohou občané obcí písemně vyjádřit, vznést
své názory a požadavky do únorové schůze zastupitelstva, kde se jimi bude
zastupitelstvo zabývat. Pokud nebudou k tomuto plánu vzneseny
připomínky, popř. budou-li připomínky občanů po projednání
zastupitelstvem zaneseny do plánů akcí, bude na tyto akce v rozpočtu
OÚ na r. 2003 sestaven finanční plán.
Bod č. 6) Různé – Diskuse
V diskusi vystoupili se svými příspěvky tito občané:
Fr. Bürger – vyjádření se k poměru investic OÚ za posledních 8 let.
Fr. Řezníček - vyjádření se k poměru investic OÚ za min. 8 let.
A. Böhm - vyjádření se k poměru investic OÚ za posledních 8 let.
A. Řezníčková - vyjádření se k poměru investic OÚ za posledních 8
let, návrh na zařazení do programu obcí na odstranění „dětského“
parketu z návsi obce Jankov – zařazeno do programu akcí r. 2003.
Pí. Bürgerová – názor a námět na chování a konání zastupitelstva
a občanů Jankov – Holašovice, vzhled návsi obce Jankov
(dlouhodobé skladování materiálu před domy, kontejnery, stojící
traktory a další zemědělská mechanizace na návsích apod.).
Zd. Bürger - vyjádření se k poměru investic OÚ za posledních 8 let.
M. Postl – návrh na odstranění starých stromů od sportoviště
SK Jankov a v okolí cest.
M. Vaňková - zajištění volně pobíhajících psů na návsi obou obcí.
P. Melmer – přistavení kontejnerů na odvoz odpadu (kovového
šrotu).
Zastupitelstvo vzalo připomínky občanů v diskusi na vědomí a bude se jimi
na příští schůzi zabývat.
Termín další řádné schůze 7. 1. 2003 od 19:00 hod na Obecním úřadě
v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva OÚ
Zápis ověřili:
J. Kučera – Starosta OÚ

M. Jílková – Místostarostka OÚ

