Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 009/2003
z rozšířené schůze zastupitelstva
(veřejné schůze)
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: 19:30 hod
Místo: pohostinství v Holašovicích
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

6.)

7.)

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo a veřejnost s návrhem programu,
vyzval k připomínkám a doplnění programu. Program byl doplněn
a jednohlasně schválen všemi členy zastupitelstva.
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 009/2003 ověří M. Chrt a M. Koubová
Bod č. 1 programu rozšířené schůze zastupitelstva –
Informace o stavu přípravy Selských slavností Holašovice 2003
J. Jílek podrobně informoval přítomné o průběhu a stavu příprav na Selské
slavnosti 2003. Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí.
Bod č. 2 – Stav plánovaných a realizovaných investičních akcí
obce Jankov pro rok 2003.
J. Kučera přítomné informoval o aktuálním stavu a průběhu plánovaných
a realizovaných investičních akcí Obce Jankov na rok 2003. Zastupitelstvo
informaci vzalo na vědomí.
Bod č. 3 – Vyřešení obchvatové komunikace obce Holašovice
M. Jílková přítomné seznámila se záměrem vybudování obchvatové
komunikace okolo Holašovic a představila návrh řešení uzavření dolní části
návsi v Holašovicích. Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí s tím,
že k celé záležitosti se zastupitelstvo vrátí při zpracování Územního plánu
a nechá svobodně se občany obce Holašovice k dané záležitosti vyjádřit.
Bod č. 4 – Informace o schůzové činnosti Obecního zastupitelstva
M. Jílková přítomné rámcově informovala o předmětu schůzové činnosti
od počátku volebního období (listopad 2002). Zastupitelstvo informace
vzalo na vědomí.
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8.)

9.)

Bod č. 5 – Různé – Diskuse
V diskusi vystoupili se svými příspěvky tito občané:
Pí. Matějková – názor na Selské slavnosti zajistit více stánků
s předvedením řemesel než komerčních.
Pí. Kolářová – dotaz na zasílání pozvánek na Selské slavnosti
(neobdržela pozvání jako vystavovatel a prodejce).
Pí.
Schwarzová
–
připomínky
k neúčasti
zastupitelů
na dni důchodců v prosinci roku 2002.
Pan Bauer a pí. Bauerová – dotazy k řešení obchvatu
v Holašovicích.
Pí. Hálová – připomínka k odvozu plastových kontejnerů.
Pí. Anderlová a p. Pečený – připomínky k řešení kanalizace v obci
Holašovice.
Pí. Kolářová – požadavek na svoz popelnic v letním období.
Pan Jakeš – připomínka k řešení protipovodňových opatření v obci
Holašovice.
Pan Jakeš – návrh na soudní řešení vlastnictví k lesům
v Holašovicích.
Pan Jakeš – připomínky k prodeji obecního dřeva.
Pan Jakeš – dotaz na svoz obědů do obcí.
Zastupitelstvo vzalo připomínky občanů v diskusi na vědomí, k některým
se zastupitelstvo vyjádřilo na místě a ostatními se bude zabývat na příštím
zasedání.
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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