Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 007/2003
z řádné schůze zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice

Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková,
Pavel Melmer, Monika Koubová, Jan Jílek
Omluven: Chrt Michal – pracovní důvody
Hosté: Stanislav Bauer, Šárka Bauerová
Dne: úterý 6. května 2003
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost Obce 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. 007/2003 ověří J.Trantina a M. Jílková
Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva kontrola zápisu
č. 006/2003 řádné schůze zastupitelstva)
a. Bod č. 1 – Kontrola plnění smluvního vztahu s nájemcem
hostinského zařízení v Jankově p. Jiřím Hájkem)
Zastupitelstvo se na svém zasedání rozhodlo, že z důvodu neplnění
uložených povinností vyplývajících z nájemní smlouvy o zajištění
provozu hostinského zařízení v Jankově dává nájemci p. Jiřímu Hájkovi
výpověď k datu 30. 5. 2003. Zastupitelstvo vyřízením celé této
záležitosti pověřilo starostu obce.
b. Bod č. 2 – Selské slavnosti Holašovice 2003 – podpis smlouvy
s p. Uhlířem)
Nesplněno – viz bod č. 2.
c. Bod č. 3 – Informace o nabídkách výběrového řízení na opravu
komunikací v Holašovicích)
Starosta informoval o výsledku VŘ provedené na základě vyhodnocení
zaslaných nabídek na opravu komunikací v Holašovicích. Zastupitelstvo
na základě předložených podkladů jednohlasně rozhodlo o vítězi VŘ,
kterou se stala firma SSŽ – Stavby silnic a železnic a.s. Zastupitelstvo
pověřuje starostu uzavřít smlouvu s vítěznou firmou a dále s ní jednat.
Celé dílo by mělo být provedeno v termínu do 30. 6. 2003.
d. Bod č. 4 - Nabídka 1.JVS na pokračování ve výstavbě kanalizace
a ČOV)
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6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

11.)

Tento bod byl zastupitelstvem opětovně odložen na další jednání
zastupitelstva, z důvodu nedostatku informací potřebných k příslušnému
rozhodnutí, o jež byla 1.JVS starostou požádána.
e. Bod č. 5 – Různé)
Zastupitelstvo pověřuje M. Vaňkovou společně s účetní obce
pí. Dobešovou kontrolou plnění a čerpání rozpočtu. Výsledky každé
čtvrtletní kontroly budou předloženy k posouzení zastupitelstvu obce
na jeho řádném zasedání. – průběžně plněno a bude kontrolováno
viz bod č. 9.
f. Bod č. 6 – Různé)
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku pro místní
knihovnu na zakoupení nových knih ve výši 2.000,- Kč. - Splněno
g. Bod č. 7 – Různé)
Zastupitelstvo schválilo přistavení kontejnerů v obou obcích
na nebezpečný odpad ve dnech 18. - 21. 4. 2003. Občané obou obcí
se budou při separování odpadu řídit obecně platnou vyhláškou. Splněno
h. Bod č. 8 – Různé)
Zastupitelstvo schválilo zakoupení potřebného nářadí pro obecního
zaměstnance. Součinností pověřuje starostu obce. - Splněno
Bod č. 2 - Selské slavnosti
J. Jílek přednesl zastupitelstvu důvody nepodepsání smlouvy s p. Uhlířem.
J. Jílek byl i nadále pověřen zastupitelstvem vedením jednání o uzavření
smlouvy. Dle dohody by smlouva měla být podepsána dne 12. 5. 2003.
Bod č. 3 - Podepsání smlouvy o odkoupení skladu v obci Jankov
Starosta a místostarosta informoval o stavu kupní smlouvy mezi obcí
Jankov a ZD Jankov. Tito konstatovali, že byly dořešeny veškeré právní
náležitosti (majetkoprávní vztahy, kupní cena, apod.), které bránily podpisu
již dříve předloženého návrhu kupní smlouvy. Doplněná smlouva byla
předložena oběma stranám k podpisu a je takto připravena k následnému
předání na katastr.
Bod č. 4 - Odvolání pí. Charvátové
Starosta zastupitelstvo informoval o opětovném odvolání pí. Charvátové,
která žádá peněžní náhradu škody, kterou si způsobila při návštěvě obce
Holašovice. Zastupitelstvo trvá na svém původním stanovisku
o neposkytnutí peněžní kompenzace výše jmenované.
Bod č. 5 – České dědictví Unesco
Řešením záležitosti doplnění výboru sdružení České dědictví Unesco
byl pověřen p. Trantina jako zástupce sdružení Selské Baroko Holašovice.
Pan Trantina bude zastupitelstvo informovat o jmenovaném zástupci
na další schůzi zastupitelstva.
Bod č. 6 - Vyjádření katastrálního úřadu v ČB ohledně vlastnictví
stavební parcely č. 144/1 v KÚ Jankov - pozemek pod KD Jankov.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyrozumění o duplicitním zápisu vlastnictví
k nemovitosti, stavební parcele č.144/1 v KÚ Jankov, tzn., že na základě
doložených právních podkladů, jsou vlastníci Obec Jankov a Ing. Jiří
Mrkvan.
Bod č. 7 - Rozpočtové náklady
Zastupitelstvo projednalo záležitosti ohledně řízení akcí na opravy fasády
kapličky a pilířů oplocení v Jankově, schodiště do hospody a místního
koloniálu v Jankově, obnovy parketu na návsi obce Jankov a úpravy
2

12.)

13.)

14.)
15.)

vchodu do kapličky v Jankově. Zastupitelstvo pověřuje řízením celé této
záležitosti starostu obce a starosta bude pouze zastupitelstvo informovat
o postupu ve schválených investičních akcích. Dále zastupitelstvo pověřuje
starostu vyhodnotit popř. řešit stav fasád obecních budov na návsi
v Holašovicích.
Bod č. 8 – Žádosti občanů
Zastupitelstvo projednalo rozporování směny obecního pozemku
p. č. 4069/3 Václavem Jílkem, který měl být směněn se Stanislavem
Bauerem. Zastupitelstvo rozhodlo o následujícím postupu ve věci žádosti
směny pozemků mezi Obcí Jankov a Stanislavem Baurem. V co nejkratší
době bude provedeno zaměření obecní cesty s p. č. 4069 a rozšířené části
4069/2. Po tomto zaměření bude rozhodnuto o dalším postupu. Řešením
celé záležitosti byl pověřen starosta obce.
Bod č. 9 – Různé
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o stavu rozpočtových výdajů,
v souvislosti se schválenými položkami obecního rozpočtu. V této
souvislosti zastupitelstvo schválilo změnu přesunu mezi položkami v oblasti
rozpočtových výdajů. Jedná se konkrétně o tyto přesuny z § 3612 Bytové
hospodářství, položka 5139 – tj. Nákup materiálu jinde nezařazený navýšit
o 15 000,- Kč tzn. na 25 000,- Kč, dále navýšit § 6171 Činnost místní
zprávy, položka 5137 – tj. Drobný hmotný dlouhodobý majetek
o 15 000, Kč, tzn. na 20 000,- Kč. Tento přesun bude proveden z § 6171
a § 5139, které se sníží o 30 000,- Kč tj. nově na 70 000,- Kč.
Bod č. 9 – Různé
Zastupitelstvo schválilo navýšení pokladního limitu na 15 000,- Kč.
Termín další řádné schůze zastupitelstva bude 3. 6. 2003 od 19:00 hod
na Obecním úřadě v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva OÚ
Zápis ověřili:
M. Jílková – člen zastupitelstva OÚ
J. Trantina – člen zastupitelstva OÚ
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
starosta OÚ
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