Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 011/2004
z rozšířené schůze zastupitelstva
(veřejné schůze)
Obce Jankov - Holašovice

Účastníci - zastupitelé:
Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková, Monika Koubová,
Jan Jílek, Chrt Michal, Jaroslav Kučera
Omluven: Marie Vaňková – dovolená, Melmer Pavel – dovolená
Hosté: viz prezenční listina Příloha č.1
Dne: pátek 2. července 2004
Od: 20:00 hod
Místo: pohostinství v Holašovicích
Program:
1)
2)
3)

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce a veřejnost s návrhem programu,
vyzval k připomínkám a doplnění programu. Program byl doplněn
a jednohlasně schválen všemi členy zastupitelstva.
Bod č. 1 – Seznámení s realizací a plněním plánovaných investičních
akcí Obce Jankov za první polovinu roku 2004, seznámení
s pracovním plánem zastupitelstva.
Bod č. 2 – Zpráva o průběhu příprav a organizace 7. ročníku
Selských slavností v Holašovicích 2004.
Bod č. 3 – Různé – Diskuse.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 011/2004 ověří M. Chrt a M. Koubová
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu rozšířené schůze zastupitelstva – Seznámení
s realizací a plněním plánovaných investičních akcí Obce Jankov
za první polovinu roku 2004, seznámení s pracovním plánem
zastupitelstva)
M. Jílková přítomné informovala o aktuálním stavu a průběhu plánovaných
a realizovaných investičních i neinvestičních akcí Obce Jankov za první
polovinu roku 2004. Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí.
Bod č. 2 – Informace o stavu přípravy Selských slavností
Holašovice 2004)
J. Jílek představil stav příprav a celkovou připravenost, organizaci a řízení
Selských slavností v pro rok 2004. Zastupitelstvo informaci vzalo
na vědomí.

6)

1

7)

8)

Bod č. 3 – Různé – Diskuse)
V diskusi vystoupili se svými příspěvky tito občané:
Paní Schwarzová – vyvěšení kulturního programu k Selským
slavnostem 2004.
Pan Jílek Václav – stav veřejných záchodků při akci, jejich sanace
a počet.
Pan Böhm
o úprava
(vysečení)
obecní
komunikace
ve
směru
na „Oudoláků“,
o úprava státní komunikace III. třídy z Čakova přes Jankov
do Holašovic,
o ořezání větní stínících do prostor silnice z Jankova
do Holašovic,
o výměna větve vodovodního řádu od Petschera ke Švarcům.
Pan Jílek Jan – zabezpečení parkování pro stánkaře.
Děti z Holašovic – výstavba (rekultivace) dětského hřiště
v Holašovicích, stav a zabezpečení, zakoupení míče na volejbal
a nohejbal, žádost o „nešpinící“ podklad (ne antuka).
Zastupitelstvo vzalo připomínky občanů v diskusi na vědomí, k některým
se zastupitelstvo vyjádřilo na místě a ostatními bude se jimi na příštím
zasedání zabývat.
Termín další řádné schůze zastupitelstva bude 10. 8. 2004 od 19:00 hod
na Obecním úřadě v Jankově.
Příloha č. 1 – Prezenční listina schůze
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Chrt – člen zastupitelstva Obce
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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