Obecní úřad Jankov
Holašovice

Jankov 73
373 84 p. Dubné

Zápis č. 001/2003
z řádné schůze zastupitelstva
obecního úřadu Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Pavel Melmer,
Marie Vaňková, Monika Koubová, Chrt Michal, Jan Jílek
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 7. ledna 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 schopno usnášení.
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.001/2003 ověří L. Trantina a M. Chrt.
Bod č. 1 - programu schůze zastupitelstva kontrola zápisu
č.003/2002 veřejné schůze zastupitelstva – doplněný bod)
 Bod č. 1 zápisu bez připomínek
 Bod č. 2 – Investiční akce za posledních 8 let. K tomuto bodu vznesl
p. Trantina připomínky a byl zastupitelstvem pověřen revizí
předložených a prezentovaných údajů do příští schůze zastupitelstva.
 Bod č. 3 - doplnění a předložení Jednacího řádu zastupitelstva –
Jednací řád byl řádně doplněn a zastupitelstvem jednohlasně schválen.
 Bod č. 4 bez připomínek
 Bod č. 5 - investiční akce a záměry – tento bod byl zastupitelstvem
dále doplněn a rozšířen o následující akce:
o zpevnění a oprava cesty pod Holašovicemi (k „Hosnedlům“).
o přepracování projektu a realizace vodovodu Holašovice – posílení
pramenišť.
o na základě žádosti některých občanů obce Jankov bylo
rozhodnuto, že v otázce odstranění či rekonstrukce parketu
uprostřed návsi obce Jankov bude postupováno následovně:
Zastupitelstvo ukládá starostovi vypsat anketu na vyjádření
názoru občanů Jankova k dané problematice a umístnit
ji do prodejny potravin v Jankově. Občané budou mít možnost
vyjádřit svůj názor k dané problematice do 27. 1. 2003.
o zajistit protipovodňové opatření v ulici K Vodojemu v obci
Jankov.
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6.)
7.)

8.)

9.)

10.)

11.)
12.)

o vyřešit s orgánem Krajské Správy a údržby pozemních
komunikací otázku zatrubnění dolní části návsi obce Holašovice.
 Bod č. 6 - Různé, Diskuse - zastupitelstvo se zabývalo příspěvky
občanů z veřejné schůze, navrhuje následující opatření a ukládá
starostovi:
o Ve věci skladování materiálu před domy, kontejnery, stojící
mechanizace na návsích apod. uskutečnit ústní pohovor
s občany, kterých se daná problematika v danou chvíli
bezprostředně týká a dále s předsedou ZD o provedení
nápravných opatření. Pokud nebudou respektována dohodnutá
pravidla, bude přikročeno obecním zastupitelstvem k represivním
opatřením – peněžní pokuty.
o Ve věci zajištění volně pobíhajících psů na návsích obcí provést
pohovor s majiteli těchto volně pobíhajících psů (jedná se o stále
stejné případy - psy). Opět, pokud nebudou respektována
dohodnutá pravidla, bude přikročeno obecním zastupitelstvem
k represivním opatřením – peněžní pokuty.
o Zastupitelstvo doplňuje tento bod o příspěvek pí. Anderlové –
instalace okapní roury na hospodě v Holašovicích. Zastupitelstvo
bere příspěvek na vědomí a dále bude řešen v souvislosti
s plánem investičních akcí na r. 2003.
o Ve věci přistavení kontejneru(ů) na „bordel – netříděný odpad“
zastupitelstvo příspěvek projednalo a v jarních měsících (duben)
bude dán na vědomí termín jeho (jejich) přistavení.
Bod č. 2 – Žádost o poražení stromů)
Zastupitelstvo schválilo žádost a ukládá starostovi zajistit jejich odstranění.
Bod č. 3 – Panoramatická mapa Českobudějovicka)
Zastupitelstvo jednohlasně neschválilo vynaložení finančních prostředků
ve výši cca 9.000,- Kč na propagaci obce prostřednictvím Panoramatické
mapy Českobudějovicka.
Bod č. 4 – Lesy obecné – odkoupení dřeva)
Zastupitelstvo ukládá starostovi zveřejnit vyhlášku o prodeji užitkového
a palivového dřeva do 15. ledna 2003 a zveřejnit ji na obecní vývěsce
včetně cen za m3.
Bod č. 5 – Schválení rozpočtu pro svazek obcí Blanský les –
podhůří na rok 2003)
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočet pro svazek obcí Blanský les
na r. 2003 a ukládá starostovi zajistit vyúčtování rozpočtu za rok 2002.
Bod č. 6 – Schválení dodatku ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.
– OÚ Jankov)
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo podpis dodatku s výše uvedenou
firmou, jelikož jeho podmínky zůstávají shodné s rokem 2002, a dále
ukládá starostovi prověřit další možnosti svozu odpadu od jiných
společností.
Bod č. 7 – Oznámení Ing. J. Mrkvana o pozemku pod KD Jankov)
Zastupitelstvo bere oznámení na vědomí.
Bod č. 8 – Informace o tocích)
Zastupitelstvo nesouhlasí s obnovou potoků a konstatuje, že toky zůstanou
v dosavadním zatrubněném stavu.
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13.)

14.)

15.)
16.)

17.)
18.)
19.)
20.)
21.)

Bod č. 9 – Oznámení účetní o odchodu na mateřskou dovolenou
k 1. 2. 2003 – ukončení funkce účetní OÚ)
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení pí. Bürgerové. Tímto
zastupitelstvo oznamuje zájemcům o místo účetní OÚ, aby doručili
své písemné žádosti starostovi do 20. 1. 2003. Bližší informace poskytne
starosta OÚ.
Bod č. 9 - Různé)
Starosta informoval o stavu finančních prostředků na účtu OÚ Jankov. Stav
financí dle výpisu z účtu k 31. 12. 2002 je 3 227 119,32 Kč.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č. 9 - Různé)
Zastupitelstvo ukládá starostovi dát písemně na vědomí pí. Charvátové
stanovisko šetření ve věci stížnosti a uplatňování škody na OÚ.
Bod č. 9 - Různé)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty, že pí. Bürgerová
nespolupracovala na podkladech vytažení investičních akcí za posledních
8 let, tudíž nemá nárok na odměnu.
Bod č. 9 - Různé)
Zastupitelstvo ukládá všem členům zastupitelstva do příští schůze nahlásit
svá čísla peněžních účtů včetně telefonního spojení.
Bod č. 9 - Různé)
Zastupitelstvo ukládá starostovi prověřit smluvní vztah s nájemcem
hostinského zařízení v Jankově.
Bod č. 9 - Různé)
Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu roku 2002.
Bod č. 9 - Různé)
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium čerpání prostředků
OÚ do 31. 3. 2003.
Termín další řádné schůze 27. 1. 2003 od 19:00 hod na Obecním úřadě
v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva OÚ
Zápis ověřili:
L. Trantina – člen zastupitelstva OÚ
M. Chrt – člen zastupitelstva OÚ
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
starosta OÚ

3

