Obecní úřad Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

Zápis č. 003/2003
z řádné schůze zastupitelstva
obecního úřadu Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková,
Pavel Melmer, Monika Koubová, Chrt Michal, Jan Jílek
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: pondělí 10. února 2003
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

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.003/2003 ověří P. Melmer a M.Vaňková
Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva kontrola zápisu
č.002/2003 řádné schůze zastupitelstva)
 Bod č. 1 – Revize Investičních akcí OÚ za posledních 8 let. Pan Trantina
předložil obecnímu zastupitelstvu zjištěné závěry s následujícím
výsledkem.
Vzhledem
k tomu,
že
bývalé
zastupitelstvo
nespolupracovalo na přípravě podkladů a vyhodnocení investičních akcí
za posledních 8 let došlo k jistým nepřesnostem, se kterými byli
seznámeni zastupitelé. Těmito nepřesnostmi je jednoznačně myšleno
nezahrnutí poskytnutí účelových investičních a neinvestiční dotací
nadřízených institucí. Se závěry p. Trantiny bude veřejnost seznámena
na nejbližší rozšířené schůzi zastupitelstva (veřejné schůzi).
Zastupitelstvo bere závěry p. Trantiny na vědomí a konstatuje, že úkol
byl splněn. Závěry se pouze doplní o konkrétní částky čerpání dotace.
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o zjištění neoprávněného
vyplácení pololetních odměn zastupitelů OÚ Jankov v pololetí r. 2002.
Tímto zastupitelstvo odsouhlasilo pozastavení vyplacení dalších řádných
odměn a výplat, které vyplývají bývalému starostovi dle zákona
č.128/2000 Sb. a dalších návazných prováděcích právních předpisů
do provedení a předložení výsledků auditu.
 Bod č. 2 - Žádost o poražení stromů).
Starosta informoval zastupitelstvo o výsledcích řízení ve věci žádostí
občanů a organizací o poražení stromů. Seznámil zastupitelstvo
s vyjádřením se ke kácení dřevin instituce CHKO Blanský les. Zastupitelstvo
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6.)

dále ukládá starostovi vypsat anketu na vyjádření se občanů obce Jankov
k pokácení stromů okolo kaple (šesti lip srdčitých), které byly doporučeny
CHKO Blanský les pokácet.
 Bod č. 3 Lesy obecní – možnost odkoupení dřeva).
Zastupitelstvo se zabývalo posouzením žádostí občanů a ukládá starostovi
tuto záležitost nadále řešit v součinnosti se zastupitelstvem a hajným.
 Bod č. 4 Oznámení účetní o odchodu na mateřskou dovolenou
k 1. 2. 2003 – ukončení funkce účetní OÚ).
Starosta informoval zastupitelstvo o výsledcích řešení záležitosti ohledně
zajištění nové účetní obecního úřadu. Starosta se dohodl, připravil
a zastupitelstvu předložil smluvní vztah s novou účetní pí. Pavlínou
Dobešovou. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí, novou účetní
jednohlasně schvaluje a ukládá starostovi uzavřít smlouvu s novou účetní.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo měsíční odměnu za vykonanou práci
ve výši 3.500,- Kč. Dále zastupitelstvo schválilo finanční odměnu
v dohodnuté výši pí. Rožboudové, která pomůže nové účetní v zapracování.
 Bod č. 5 - Hostinské zařízení v Jankově)
Zastupitelstvo zjistilo nesrovnalosti vyplývající ze smlouvy s nájemcem
hostinského zařízení v Jankově. Zastupitelstvo ukládá starostovi
upomenout písemnou formou nájemce p. Hájka o nezaplacení řádně
sjednaného nájmu za poslední čtvrtletí r. 2002 a první čtvrtletí r. 2003.
Tento stav bude nadále monitorován a zastupitelstvo na další schůzi zjistí,
zda záležitosti byly kladně vyřízeny. Zastupitelstvo na další schůzi navrhne
příslušná opatření ke zlepšení fungování hostinského zařízení v Jankově.
 Bod č. 6 – Smlouva o zajištění a financování dopravní obslužnosti
a sdružení finančních prostředků)
Starosta zaslal žádost o posílení spojů v obcích ve večerních hodinách
a v současné době se čeká vyjadřující stanovisko Krajského úřadu (oboru
dopravy). Úkol splněn a zastupitelstvo se k němu vrátí po vyjádření
se příslušné instituce.
 Bod č. 7 – Projednání návrhu Ing. J. Mrkvana ohledně pozemku
pod a okolo KD Jankov).
viz. Bod č. 2 tohoto zápisu.
 Bod č. 8 – Různé - Příprava Selských slavností 2003 – koordinační
schůzka s p. Uhlířem).
Úkol splněn informace viz Bod č. 3 tohoto zápisu.
 Bod č. 8 – Různé - Příprava rozpočtu na rok 2003)
Úkol splněn Viz Bod č. 4 tohoto zápisu.
 Bod č. 8 - Různé – koupě kopírovacího stroje pro OÚ)
Úkol splněn. V týdnu od 10. 2. 03 – 14. 2. 2003 bude stroj dodán
a zprovozněn.
Bod
č.
2
–
Prokonzultování
návrhu
smlouvy
pod
a okolo KD Jankov
Zastupitelstvo vyslechlo stanovisko M. Jílkové ohledně právní podstaty
kupní smlouvy OÚ Jankov (bývalého MNV Jankov) a zesnulého
p. J. Mrkvana uzavřené dne 15. 7. 1968. Zastupitelstvo bere stanovisko
M. Jílkové na vědomí a pověřuje ji tuto záležitost nadále dořešit s návrhem
na vklad vlastnického práva OÚ Jankov k danému pozemku parcelní číslo
144 pod a okolo KD Jankov na Katastrálním úřadu v Č. Budějovicích.
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7.)

8.)

9.)

10.)
11.)

12.)
13.)

Bod č. 3 – Informace o přípravě Selských slavností 2003)
Pověření členové zastupitelstva informovali o náplni schůzky s p. Uhlířem
a přednesli zastupitelstvu body k posouzení a projednání. Zastupitelstvo
bere informaci na vědomí a pověřuje J. Jílka a M. Jílkovou přípravou
návrhu smlouvy mezi OÚ Jankov a p. Uhlířem k pořádání Selských slavností
na r. 2003.
Bod č. 4 - Zpracování a revize návrhu rozpočtu na r. 2003)
Finanční komise předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu OÚ Jankov
na rok 2003. Návrh rozpočtu byl členy zastupitelstva jednohlasně schválen
a starosta byl pověřen jeho vyvěšením ve vývěsce. Občané mají možnost
se k danému návrhu rozpočtu vyjádřit po dobu 14 dní. Poté budou
případné návrhy občanů posouzeny, zapracovány a rozpočet
bude předložen ke schválení.
Bod č. 5 - Realizace divadelních představení pro děti na návsi
v Holašovicích)
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo realizaci divadelních představení pro
děti na návsi v Holašovicích v termínu 16. – 20. 6. 2003. Akci organizačně
zaštítí Malé divadlo ČB p. o.
Bod č. 6 – Odsouhlasení rozpočtu pro ZŠ a ŠJ v Dubném)
Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo výši návrhu dotace obce Jankov
pro sestavení rozpočtu v r. 2003.
Bod č. 7 – Různé - Vypsání výběrového řízení na obecního
zaměstnance)
Zastupitelstvo ukládá starostovi vypsání výběrového řízení na obecního
zaměstnance. Zastupitelstvo schválilo návrh měsíční odměny ve výši
10.000,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit u starosty do 28. 2. 2003.
Bod č. 7 – Různé – příspěvek OÚ Jankov na novorozence)
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 3.000,Kč na každého
novorozence pro volební období do r. 2006.
Termín další řádné schůze zastupitelstva bude 3. 3. 2003 od 19:00 hod
na Obecním úřadě v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva OÚ
Zápis ověřili:
P. Melmer – člen zastupitelstva OÚ
M. Vaňková – člen zastupitelstva OÚ
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
starosta OÚ
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