Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 010/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Miloslava
Jílková, Michal Chrt, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Jan Jílek
Omluven: nikdo
Hosté: V. Jílek, p. Hošek, M. Hálová, Š. Bauerová, St. Bauer
Dne: úterý 6. září 2005
Od: 19:00 hod
Místo: Infocentrum Holašovice
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 zápisu č. 08/2005.
Bod č. 2 – Vyhodnocení rozšířeného zasedání zastupitelstva v Jankově
ze dne 19.8.2005 – viz. zápis č. 09/2005.
Bod č. 3 – Různé.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 10/2005 ověří P. Melmer a M. Vaňková
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu
č. 08/2005).
a. Bod č. 1 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
V řízení: Zastupitelstvo na svém zasedání posoudilo předložené nabídky
na rekonstrukci osvětlení v Holašovicích a rozhodlo, že jako realizátor akce
byl vybrán i po upřesnění nabídky p. Vl. Borovka.
Zastupitelstvo pověřuje starostu a p. Jos. Trantinu dořešením této
záležitosti a sepsáním řádné smlouvy o rekonstrukci díla s dodavatelem.
Jako stavební dozor byl k této rekonstrukci zvolen p. Jos. Trantina.
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b. Bod č. 2 - Projednání zprávy obchvatové silnice v Holašovicích)
V řízení: Na základě zpracovaného Geometrického plánu úsporné varianty
bylo vedeno jednání s přítomnými vlastníky pozemků, na kterých
má obchvat vést.
Vyjádření přítomných vlastníků o vyrovnání za využití příslušných pozemků
(m2) za účelem zhotovení obchvatové komunikace:
V. Jílek – směna metry za metry dle návrhu.
p. Hošek - směna metry za metry dle dohody.
St. Bauer – směna metry za metry dle dohody.
M. Hálová – směna za parcelu dle možností Obce.
Jelikož nebyli přítomní všichni vlastníci dotčených pozemků, pověřuje
zastupitelstvo starostu jednáním s nimi ve smyslu návrhu odkoupení
za dohodnutou (reálnou) cenu popř. podstoupení jinému vlastníkovi
za účelem vzájemné dohody o vzájemném vypořádání, který posléze
bude jednat o možnostech směny s Obcí.
Pokud bude mít některý z majitelů pozemků požadavek na směnu
za stavební parcelu v k. ú. Obce rozhodlo se zastupitelstvo mu předběžně
vyhovět.
O výsledku jednání s ostatními vlastníky bude zastupitelstvo informovat
starosta popř. vlastník, který se dostaví na další zastupitelstvo.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
c. Bod č. 3 – Podepsání smlouvy s SK Jankov o využívání vířivé
vany občany obcí)
V řízení: Ve dnech 17. a 28. 9. 2005 proběhne tzv. zkušební provoz vířivé
vany pro veřejnost = občanů Obcí Jankov a Holašovice. Tuto aktivitu
má na starosti M. Vaňková, která ji i posléze vyhodnotí a závěry přednese
společně s SK Jankov na dalším zastupitelstvu.
d. Bod č. 4 – Různé – investiční a neinvestiční akce Obce)
Vzato na vědomí: Starosta na zasedání informoval zastupitelstvo
o aktuálním stavu v řešení schválených investičních a neinvestičních akcí
obou obcí.
Zastupitelstvo starostovi ukládá nadále na každé řádné schůzi informovat
o stavu a vývoji řešení těchto aktivit.
e. Bod č. 5 – Různé - žádost pp. Jinř. a St. Bauera a V. Jílka
o směně pozemků v k. ú. Holašovice)
V řízení: Bude provedeno zaměření směny pozemků na základě
zhotoveného Geometrického plánu.
f. Bod č. 6 – Různé – převod Infocentra do majetku Obce)
V řízení: Starosta a M. Vaňková informovali zastupitelstvo o alternativním

způsobu bezplatného získání objektu bývalého Infocentra do majetku Obce
bez nutnosti stěhování Obecního úřadu s vazbou na 10 let.
Na základě této ústní interpretace zastupitelstvo ukládá starostovi
co nejrychleji předložit (nejdéle však do dalšího zastupitelstva, t.j. 11. 10.
t.r.) písemné stanovisko současného majitele objektu a případných
dotčených orgánů a institucí o tomto alternativním způsobu získání
Infocentra do majetku Obce bez nutnosti stěhování Obecního úřadu.
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Pokud tak starosta učiní a toto stanovisko doloží je zastupitelstvo
připraveno své původní rozhodnutí o přestěhování úřadu revokovat.
Jestliže ale tak starosta neučiní, nadále platí rozhodnutí zastupitelstva
o přestěhování Obecního úřadu do Holašovic nejdéle k 1. 11. 2005.
Další kroky a postup bude projednán v návaznosti na dalším zastupitelstvu.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

g. Bod č. 7 – Různé – žádost pí. Peškové o obnovu a zaknihování
přístupové cesty k pozemkům)
V řízení: Starosta posoudí způsob a provedení realizace přístupové cesty
k pozemkům p. Melichara a M. Koubové. Celá akce bude provedena
provizorně v co nejnižších nákladech. Zodpovídá Starosta.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
h. Bod č. 8 - Různé – kalkulace vody v Holašovicích)
Splněno: Zastupitelstvo odsouhlasilo kalkulaci vodného v obci Holašovice,
pro období roku od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005. Cena vody činí 9,60,- Kč
za odebraný m3 vody. Vybírání ceny vodného v osadě Holašovice
se uskuteční k rukám pokladní Obce pí. M. Koubové v termínu, který bude
vyvěšen na obecní vývěsce (nejdéle do konce měsíce září). Při této
příležitosti předají odběratelé vody podepsané jedno paré smlouvy
o dodávce pitné vody v Holašovicích.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
i. Bod č. 9 - Různé – příprava smluvních vztahů s odběrateli
vody v Holašovicích)
Splněno částečně: Starosta informoval o připravených smlouvách
s odběrateli, které ještě musí být odběratelům rozdány k přečtení. Jedno
paré smlouvy bude předáno zpět pokladní Obce při placení vodného
za období roku 2004/2005 po schválení ceny.
Za předání návrhů smluv odběratelům zodpovídá starosta.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
j. Bod č. 10 - Různé – kontrola financování výstavby hráčských
šaten a sportovního zázemí fotbalového klubu SK Jankov)
Splněno: Pan Trantina z pozice vedoucího kontrolní komise předložil
zastupitelstvu závěry finanční kontroly výstavby hráčských šaten.
Při kontrole placení (krytí) faktur ze získaných prostředků Obce
(600.000, Kč), státu (MŠMT 2.350.000,- Kč) a vlastních zdrojů SK Jankov
(cca 78.000,- Kč) nebyly zjištěny žádné závady, nesrovnalosti
či nedostatky.
Opětovně bylo konstatováno, že se podařilo za přispění Obce Jankov
ve velmi krátké době vybudovat dílo, které bude sloužit i veřejným účelům
a bude reprezentovat dobré fotbalové podmínky v Jankově. Dále dílo bude
dokládat dobrou spolupráci Obce a fotbalového klubu a podporu Obce
sportu.
6)

Bod č. 2 - Vyhodnocení rozšířeného zasedání zastupitelstva
v Jankově ze dne 19. 8. 2005 – viz. zápis č. 009/2005)
Zastupitelstvo se zabývalo průběhem a závěry rozšířené schůze
zastupitelstva konané dne 19. 8. 2005 v Jankově. Bylo konstatováno,
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že schůze nebyla ve své podstatě řízená, její průběh byl velice emotivní
z řad občanů a minul se jejím účinkem (vysvětlení důvodů rozhodnutí
zastupitelstva o převodu Obecního úřadu z Jankova do Holašovic za účelem
možnosti bezúplatného převodu budovy bývalé školy do majetku Obce)
a ve své podstatě to bylo „vyvrcholení“ celkové atmosféry v obou osadách.
V reakci
na
„závěry“
z rozšířeného
zasedání
zastupitelstva
(viz zápis č. 09/2005) navrhl J. Jílek ustanovit pracovní skupinu (po třech
zastupitelích z Jankova a třech z Holašovic), která se pokusí projednat
možnosti oddělení obou osad s ukončením vzájemné spolupráce se všemi
možnými dopady a důsledky.
Na základě výše uvedeného je na 29. 9. 2005 od 16:00 hod sjednáno
pracovní jednání u předsedy Krajského úřadu p. PhDr. J. Stráského
na téma: „Žádost o součinnost kraje při řešení dlouhodobě přetrvávajícího

nedobrého stavu v soužití a spolupráci občanů obcí Jankov a Holašovice“.
Tento návrh podpořili jednohlasně všichni přítomní zastupitelé.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
7)

Bod č. 3
- Různé – schválení odměny pracovníka
Obce p. Hovorky)
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo pracovníkovi Obce odměnu
za uplynulý kvartál ve výši 50 % jeho řádného měsíčního platu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

8)

Bod č. 3 - Různé – řešení záchytného parkoviště pro návštěvníky
(turisty) Holašovic).
J. Jílek informoval zastupitelstvo o průběhu jednání s p. Houškou
o možnosti využití pozemků pronajatých družstvu k parkování turistů
Holašovic – řešení parkování přímo v centru návsi. Jedná se o pozemky u
„Morového sloupu“, které by po dohodě s vlastníky a družstvem byly ZD
Jankov zatravněny a využívány jako trvalá travní kultura k výše uvedeným
účelům. Obec by je posléze udržovala.
Další jednání bude nadále vedeno v tomto smyslu a za tímto účelem.

9)

Bod č. 3 – Různé – prodloužení smluvního vztahu s 1. JVS
o dodávku vody pro Obec Jankov).
Zastupitelstvo rozhodlo smluvní vztah s provozovatelem vodovodu 1.JVS
prodloužit o jeden rok nikoli dle návrhu do roku 2014.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

10)

Bod č. 3 – Různé – žádost p. Broukala o oplocení pozemku).
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo žádost p. Broukala o oplocení
pozemku. Zastupitelstvo nemá proti oplocení námitek pod podmínkou,
že bude na Obec doloženo zakreslení oplocení v kopii geometrického plánu.
Žadatele ve výše uvedeném smyslu bude informovat starosta.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

11)

Bod č. 3 - Různé – žádost o odkoupení základního vybavení
prodejny v Jankově Obecním úřadem).
Zastupitelstvo se zabývalo žádostí p. Ivana Melmera o možnost odkoupení
inventárního majetku prodejny v Jankově po paní A. Homolkové
v předloženém cenovém ocenění. Zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo
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odkoupit tento inventární majetek včetně majetku pořizovaného
do prodejny z vlastních zdrojů p. I. Melmera.
Zastupitelstvo pověřuje starostu vyřízením této žádosti s tím, že provede
s vybranou odpovědnou osobou kontrolu předloženého ocenění zařízení
před jeho koupí s návazností na zařazení do majetkové evidence Obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
12)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v úterý 11. 10. 2005
od 19:00 hod na Obci v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
P. Melmer – člen zastupitelstva Obce
M. Vaňková – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválili:
Jaroslav Kučera
starosta Obce
Miloslava Jílková
místostarostka Obce
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