Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 012/2004
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Monika
Koubová, Michal Chrt, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Jan Jílek
Omluven: nikdo
Hosté: Ing. arch. D. Pavelková
Dne: úterý 10. srpna 2004
Od: 19:00 hod
Místo: budova OÚ Jankov
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 takto:
Bod č. 1 – Územní plán obce.
Bod č. 2 – Zhodnocení Selských slavností Holašovice 2004.
Bod č. 3 – Žádosti občanů.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 012/2004 ověří M. Jílková a J. Trantina
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Územní plán obce).
Na základě neuspokojivého jednání s Ing. arch. Kovářem zastupitelstvo
přizvalo na své zasedání a na místě projednalo zpracování koncepce
Územního plánu obce Jankov – Holašovice s pí. Ing. arch. Pavelkovou.
Na základě tohoto jednání zastupitelstvo rozhodlo o okamžitém ukončení
spolupráce s Ing. arch. Kovářem a podepsání smlouvy o zpracování
konceptu Územního plánu s pí. Ing. arch. Pavelkovou. Tento koncept
měl být v návrhu předložen do cca 4 měsíců. Zastupitelstvo pověřuje
starostu vyrozuměním tohoto rozhodnutí p. arch. Kováře.
Dále zastupitelstvo schválilo zadání ke zpracování Územního plánu
v nezměněné podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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6)

Bod č. 2 – Zhodnocení Selských slavností Holašovice 2004).
J. Jílek informoval zastupitelstvo o průběhu a rámcovém vyhodnocení
Selských
slavností v Holašovicích,
které
se konaly
v termínu
24. a 25. 7. 2004. Bylo konstatováno, že slavnosti proběhli bez výrazných
problémů a výhrad a jednoznačně se řadí k nejvydařenějším v celé
sedmileté historii. Předběžný finanční zůstatek z akce je vyčíslen na úrovni
300 tis. Kč. O průběhu a konečném vyhodnocení akce a záměry obce
s finančním zůstatkem z akce budou občané informováni na další rozšířené
schůzi zastupitelstva.

7)

Bod č. 3 – Žádosti občanů).
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Skočovských o pronájem
zasedací místnosti za účelem skladovacích prostor a rozhodlo tuto místnost
nepronajmout z důvodu uvažované přestavby příslušných prostor
na bytové prostory.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Na veškeré projednané žádosti občanů neprodleně písemně odpoví
starosta.

8)

Bod č. 4 – Různé).
Zastupitelstvo rozhodlo oslovit starostou obce p. Moravce na zkušební dobu
s vybíráním parkovného a kontrolu parkování mimo trávu v prostoru
obce Holašovice.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo rozhodlo zakoupit fritézu do hostince v Holašovicích.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo pověřilo starostu o projednání s p. předsedou ZD Jankov
Zd. Houškou o možnosti vyhrazeného parkování pro turisty v areálu
družstva v Holašovicích a přemístění družstevní váhy z prostoru návsi na
jiné vhodně zvolené místo.
Zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo o započetí budování dětského
hřiště v Jankově v místě sportovního areálu a započetí rekonstrukce druhé
etapy vodovodu v Holašovicích od vodojemu k napojení na vodovodní řád.
Započetí budování hřiště bude předcházet smluvní vztah k pozemku
a přístupové plochy k němu.
Starosta připraví na další zasedání podklady k rozhodnutí o dodavateli
(nabídky a finanční rozpočet akcí).
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo rozhodlo o celkové rekonstrukci topení v KD v Jankově
vzhledem k jeho, nevyhovujícího stavu z hlediska celkového provozu
objektu. Starosta předloží na příštím zasedání nabídky min. dvou
kompetentních firem s finanční kalkulací na celou akci.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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9)

Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v úterý 10. 8. 2004
od 19:00 hod na OÚ Jankov.

Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Jílková – místostarosta Obce
J. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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