Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 008/2003
z řádné schůze zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice

Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková,
Monika Koubová, Jan Jílek, Chrt Michal
Omluven: Melmer Pavel – pracovní důvody
Hosté: nikdo
Dne: středa 4. června 2003
Od: 17:30 hod
Místo: pohostinství v Holašovicích
Program:
1.)

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

2.)

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3.)

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu. Program byl doplněn a jednohlasně
schválen všemi členy zastupitelstva.

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 008/2003 ověří M. Chrt a M. Koubová

5.)

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)
Splněno – Byla předána výpověď k 30. 5. 2003.
b. Bod č. 2 – Selské slavnosti Holašovice 2003 – podpis smlouvy
s p. Uhlířem)
Splněno – Smlouva podepsána dne 18. 5. 2003.
c. Bod č. 3 – Informace o nabídkách výběrového řízení na opravu
komunikací v Holašovicích)
Splněno – ale tato záležitost (akce) je pozastavena z hlediska vmíšení
se památkového úřadu do celé záležitosti.
d. Bod č. 4 - Nabídka 1.JVS na pokračování ve výstavbě kanalizace
a ČOV)
Odloženo na další zasedání zastupitelstva.
e. Bod č. 5 - Podepsání smlouvy o odkoupení skladu v obci Jankov
Splněno – smlouva je podepsaná a předána na katastr.
f. Bod č. 6 - Odvolání pí. Charvátové
Viz níže bod č. 4.
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g. Bod č. 7 – České dědictví Unesco
Splněno: Pan Trantina, jako zástupce sdružení Selské Baroko
Holašovice, zastupitelstvo informoval o projednání návrhu záležitosti
doplnění výboru sdružení České dědictví Unesco a konstatoval, že nikdo
z členů příslušného sdružení nemá zájem tento výbor doplnit.
Zastupitelstvo se k tomuto bodu vrátí na svém příštím zasedání.
h. Bod č. 8 - Vyjádření katastrálního úřadu v ČB ohledně
vlastnictví stavební parcely č. 144/1 v KÚ Jankov - pozemek
pod KD Jankov.
Splněno: Vzato na vědomí.
i. Bod č. 9 - Rozpočtové náklady
Plněno průběžně: Schválené prioritní akce a jejich rozpočtové náklady
jsou průběžně plněny a zastupitelstvo bude nadále monitorovat
a konzultovat řešení zadaných úkolů.
j. Bod č. 10 – Žádosti občanů
Plněno průběžně: Stav v řešení záležitosti ohledně směny obecního
pozemku p. č. 4069/3 se Stanislavem Bauerem, je následující. Bylo
provedeno zaměření pozemků s přesným vytyčením vedení obecní
komunikace a pozemků okolo této cesty.
6.)

Bod č. 2 – Informace o smlouvě o dílo
Starosta informoval o uzavřené smlouvě mezi Svazkem obcí Blanský les –
podhůří, jehož je Obec Jankov členem, a Ing. Jaromírem Vávrou.
Předmětem této smlouvy je poskytování poradenských služeb v oblasti
možností financování rozvojových programů tohoto sdružení a další
manažerská a konzultační činnost. Poskytování těchto služeb je za úplatu.
Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na vědomí a pověřuje starostu
monitorováním předmětu plnění této smlouvy a vynaložením aktivit
při možnosti čerpání získaných finančních prostředků.

7.)

Bod č. 3 – Žádosti občanů
Zastupitelstvo projednalo žádost pí. Šípkové o odprodání volného pozemku
bez uvedení katastrálního čísla. Zastupitelstvo tuto žádost posoudilo
a rozhodlo, že příslušný pozemek v tuto chvíli neprodá. Dále zastupitelstvo
projednalo žádost p. Jiřího Eibla o odvedení vody z veřejného prostranství.
Zastupitelstvo shledalo, že tato žádost je opodstatněná a ukládá starostovi
tuto záležitost vyřešit (spojit s obnovou a rekonstrukcí parketu v obci
Jankov).

8.)

Bod č. 4 – Urovnání sporů mezi pí. Charvátovou a Obcí Jankov
Zastupitelstvo přehodnotilo své stanovisko ke kauze pí. Charvátové
na základě konzultací s odborníkem v dané oblasti, právním zástupcem
a schválilo pí. Charvátové uhradit požadovanou škodu, jelikož stávající
rizika z případného soudního řízení jsou příliš vysoká a pravděpodobnost
úspěchu je minimální.

9.)

Bod č. 5 – Prokonzultování nájemní smlouvy s pivovarem Samson
Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy s pivovarem Samson.
Zastupitelstvo neshledalo žádných věcných překážek k podepsání smlouvy
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a pověřilo starostu a místostarostu právní revizí a podpisem nájemní
smlouvy.
10.)

Termín další řádné schůze zastupitelstva bude 1. 7. 2003 od 20:00 hod
na Obecním úřadě v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva OÚ

Zápis ověřili:
M. Chrt – člen zastupitelstva OÚ
M. Koubová – člen zastupitelstva OÚ
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
starosta OÚ
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