Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 013/2004
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: nikdo
Dne: úterý 7. září 2004
Od: 19:00 hod
Místo: 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 – Kontrola zápisů č. 010, 011, 012/2004.
Bod č. 2 – Vodovod Holašovice.
Bod č. 3 – Žádosti občanů.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 013/2004 ověří M. Vaňková a P. Melmer
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisů).
a. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holašovice).
Nadále v řízení:
b. Převod Infocentra v Holašovicích do majetku Obce).
V řízení:
c. Správa Obecních lesů).
V řízení: Starosta informoval o návrhu nového smluvního vztahu, který
předložil k věcným a právním korekturám právníkovi a místostarostce.
Starosta přednesl návrh, že smlouva by měla být podepsána s platností
od 1. 1. 2005. Zastupitelstvo vzalo návrh na vědomí a konstatovalo,
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že se k tomuto bodu vrátí na příští schůzi a kompletně jej dořeší včetně
předchozích nedostatků a nejasností.
d. Hostinec Holašovice – rekonstrukce).
V řízení: Starosta informoval, že Obec podala žádost do druhého kola
o poskytnutí finančního grantu prostřednictvím fondu SROP na částečné
pokrytí provedení projektových prací, které se týkají stavebních úprav,
prací a vybavení hospody. Zastupitelstvo pověřuje starostu celou záležitost
monitorovat.
Dále zastupitelstvo projednalo uzavření Smlouvy o dílo na provedení
projektových prací s ateliérem Jan Kněžínek – SAGITTA. Zastupitelstvo
vzneslo ke smlouvě připomínky a po jejich zapracování do smlouvy
pověřuje starostu jejím uzavřením.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
e. Návrh smluv na vybavení hospody Holašovice od n. p. Budvar).
V řízení:
f. Odsouhlasení smlouvy na odběr vody).
V řízení: Zastupitelstvo opětovně ukládá starostovi dbát dodržení termínu
na uzavření smlouvy na odběr vody s odběrateli nejdéle do konce měsíce
září.
g. Územní plán).
Vzato na vědomí: Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostku
monitorováním průběhu zpracovávání konceptu ÚP a případnými
konzultacemi ohledně ÚP s pí. Ing. arch. Pavelkovou. Dále zastupitelstvo
ukládá starostovi písemně sdělit panu Ing. arch. Kovářovi ukončení
spolupráce.
h. Zhodnocení Selských slavností Holašovice 2004).
Vzato na vědomí:
i. Projednání požadavků Obce s p. Houškou předsedou ZD
Jankov).
V jednání: Starosta informoval zastupitelstvo o připravované schůzce
v měsíci září mezi ním a p. Houškou, kde by měli společně řešit
problematiku možnosti vyhrazeného parkování pro turisty v areálu družstva
v Holašovicích a přemístění družstevní váhy z prostoru návsi na jiné vhodně
zvolené místo.
6.)

Bod č. 2 – Vodovod Holašovice).
Zastupitelstvo na základě předložených nabídek rozhodlo o zahájení prací
na opravách a rekonstrukci druhé etapy vodovodu v Holašovicích
od vodojemu k napojení na vodovodní řád firmou PRECIS CZ.
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smluvního vztahu na provedení
díla. Dále zastupitelstvo pověřuje pana Trantinu dozorováním
provedení díla.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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7.)

Bod č. 3 – Žádosti občanů).
Žádost SH Jankov o příspěvek na organizaci 100 let výročí založení sboru
hasičů.
Zastupitelstvo projednalo žádost SH Jankov a odsouhlasilo finanční
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na pokrytí organizačních výdajů s pořádáním
oslav 100 let výročí.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Žádost o odsouhlasení zaúčtování vzájemného zápočtu závazků a
pohledávek.
Zastupitelstvo odsouhlasilo vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek
vůči Jihočeským tiskárnám ve výši 73.090,- Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Žádost o stanovisko k vybudování základnové stanice radiotelefonní sítě
tel. operátora sítě EUROTEL v areálu ZD.
Zastupitelstvo žádost projednalo a nemá k uvedenému námitky.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Žádost ZD Jankov o řešení spolufinancování opravy veřejné příjezdové
komunikace do areálu ZD Jankov.
Zastupitelstvo žádost projednalo a souhlasí s jejím zněním za podmínek,
že Obec nebude tuto akci zastřešovat (tudíž nebude organizovat VŘ
na dodavatele) a míru spoluúčasti odsouhlasí na základě předložené
zvolené varianty řešení.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Žádost pana Jiřího Hály – Jankov o vybudování sběrného příjezdového
kanálu u č. p. 34 z důvodu zachycení stékající dešťové vody do objektu.
Zastupitelstvo žádost projednalo a konstatovalo, že vybudování kanálu
není v kompetenci Obce, ale Silnic ČR a doporučuje p. Hálovi vést další
jednání s nimi.
Pro: 0
Proti: 9
Zdržel se: 0
Na veškeré projednané žádosti občanů neprodleně písemně odpoví
starosta.

8.)

Bod č. 4 – Různé).
Zastupitelstvo si odsouhlasilo zvýšení odměn ve smyslu novely zákona
o odměnách zastupitelů takto:
M. Jílková (místostarostka) – přidat paušálně 1.000,- měsíčně.
M. Vaňková (finanční komise) – zvýšit na 970,- Kč měsíčně.
M. Koubová (pokladní Obce) – zvýšit na 970,- Kč měsíčně.
J. Jílek (zapisovatel) – zvýšit na 730,- Kč měsíčně.
P. Dobešová (účetní obce) – zvýšit o 1.300,- Kč měsíčně.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo se zabývalo problematikou zbourání budovy skladu na návsi
v Jankově a odsouhlasilo variantu návrhu na zbourání budovy svépomocí
prostřednictvím občanského sdružení SH Jankov za úplatu 25 tis. Kč.
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Ostatní prokazatelné výlohy spojené s odstraněním budovy a uvedením
prostoru do požadovaného stavu organizace předloží k proplacení Obci.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo na základě předložených nabídek rozhodlo o celkové
rekonstrukci topení v KD v Jankově firmou Plynoinstalace Dobrá Voda
u Č.B. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smluvního vztahu
na provedení díla. Dále zastupitelstvo pověřuje starostu dozorováním
provedení díla.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.)

Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v úterý 5. 10. 2004
od 19:00 hod v Infocentru v Holašovicích.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Vaňková – místostarosta Obce
P. Melmer – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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