Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 015/2004
ze zasedání zastupitelstva a z rozšířeného
zasedání zastupitelstva (veřejné schůze)
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Monika
Koubová, Michal Chrt, Marie Vaňková, Jan Jílek
Omluven: Pavel Melmer – pracovní povinnosti
Hosté: viz prezenční listina schůze
Dne: pátek 29. října 2004
Od: 18:00 hod
Místo: Obec Jankov a Formanka 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 přítomnými členy zastupitelstva takto:
Bod č. 1 – Návrh plánovaných investičních a neinvestičních akcí
pro rok 2005.
Bod č. 2 - Schválení rozpočtových změn.
Bod č. 3 – Seznámení s aktuálním stavem v plánovaných investičních
a neinvestičních akcích Obce Jankov pro rok 2004 k 29. 10. 2004.
Bod č. 4 – Seznámení veřejnosti s plánovanými investičními
a neinvestičními akcemi Obce pro rok 2005.
Bod č. 5 – Stav zpracování Územního plánu pro Obec Jankov.
Bod č. 6 – Různé – Diskuse.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 015/2004 ověří M. Chrt a L. Trantina
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Návrh akcí
pro rok 2005).
Zastupitelstvo se na svém zasedání zabývalo problematikou návrhu
a rozboru investičních a neinvestičních akcí pro rok 2005. V této souvislosti
byly navrženy ve vztahu k výhledu na disponibilní objem finančních
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prostředků Obce pro rok 2005 a možnosti zařazení určitých aktivit k čerpání
zdrojů z jiných finančních zdrojů (POV, SROP, granty, apod.) tyto aktivity:
1. Dopracování a schválení Územního plánu Obce Jankov a osady
Holašovice.
2. I. Etapa obnovy a rekonstrukce kanalizace v Holašovicích:
a. Příprava podkladů pro podání žádosti na finanční dotaci.
b. Vybudování větve za sady v Holašovicích.
3. Rekonstrukce přívodu vody do návesní nádrže v Jankově
a její vyčištění a odkalení.
4. Zpracování projektové dokumentace a zahájení první etapy
rekonstrukce hostince v Holešovicích.
5. Vybudování
(rekonstrukce)
dětského
víceúčelového
hřiště
v Jankově.
6. Dokončení převodu stávajícího Infocentra v Holašovicích do majetku
Obce.
7. Vybudování dětského koutku v Jankově a jeho dobudování
v Holašovicích.
8. Zpracování projektové dokumentace k obchvatové komunikaci
v Holašovicích (část od Jankova směrem na Novou Ves pod dolní
části sadů v Obci Holašovice).
9. II. Etapa rekonstrukce hospody v Jankově – rekonstrukce schodů,
výměna oken a podlahy ve formance.
10. Rekonstrukce osvětlení návsi v Holašovicích.
11. Spoluúčast na rekonstrukci silnice k ZD Jankov.
12. Zpracování projektové dokumentace k III. Etapě vodovodu
v Holašovicích – napojení na el. síť, úpravna vody a posílení
pramenišť vrtem.
Zastupitelé se dále dohodli, že v daném návrhu je další prostor
pro případné náměty občanů.
6)

Bod č. 2 – Schválení rozpočtových změn).
Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání rozpočtové změny na straně
výdajů a příjmů dle požadavku finanční a kontrolní komise a účetní Obce.
Charakter rozpočtových změn viz. příloha zápisu.

7)

Bod č. 3 – Seznámení s aktuálním stavem v plánovaných
investičních
a
neinvestičních
akcích
Obce
Jankov
pro rok 2004 k 29. 10. 2004).
Starosta J. Kučera přítomné seznámil se stavem aktivit, které Obec
realizovala na základě jejich schválení zastupitelstvem a zařazení
v rozpočtu Obce pro rok 2004.

8)

Bod č. 4 - Seznámení veřejnosti s plánovanými investičními
a neinvestičními akcemi Obce pro rok 2005).
J. Jílek přítomné seznámil s návrhem plánovaných investičních
a neinvestičních akcí Obce pro rok 2005.

9)

Bod č. 5 – Stav zpracování Územního plánu pro Obec Jankov).
Místostarostka M. Jílková přítomné seznámila s historií a aktuálním stavem
zpracování Územního plánu v obci Jankov.
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10)

Bod č. 6 – Různé - Diskuse).
V diskusi vystoupili se svými příspěvky tito občané:
p. Hovorka – příspěvek k bodu stanovení vhodné lokality k vybudování
dětského hřiště a dětského koutku v obci Jankov.
pí. Bürgerová – majetkové vztahy k melioracím na soukromých
pozemcích v Jankově, připomínky k jejich nevyhovujícímu stavu.
p. Bürger – vystoupil s veřejnou kritikou práce zastupitelstva.
pí. Řezníčková – požadavek na instalaci a ozdobení Vánočního stromku
na návsi v Jankově.
Zastupitelstvo vzalo připomínky občanů v diskusi na vědomí, k některým
se zastupitelstvo vyjádřilo na místě a ostatními se bude zabývat na příštím
zasedání.

11)

Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v úterý 9. 11. 2004
od 18:00 hod v Infocentru v Holašovicích.
Příloha zápisu – Charakter rozpočtových změn.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Chrt – člen zastupitelstva Obce
L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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