Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 003/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Pavel Melmer, Monika Koubová,
Marie Vaňková, Jan Jílek
Omluven: Miloslava Jílková, Michal Chrt – nemoc
Hosté: Zdeněk Houška
Dne: úterý 1. března 2005
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 – Kontrola zápisu č. 2/2005.
Bod č. 2 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů žáků
ZŠ Dubné a MŠ Lipí.
Bod č. 3 – Různé.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 03/2005 ověří L. Trantina a M. Koubová
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu č.
2/2005).
a. Bod č. 1 – Inventarizace majetku)
Splněno: M. Vaňková předložila zastupitelstvu komplexní soupis a stavy
majetku Obce k 31. 12. včetně soupisu majetku a vybavení hasičské
zbrojnice v Holašovicích.
b. Bod č. 2 – Různé – obecní zaměstnanec)
Nesplněno: Starosta zastupitelstvo informoval o výhradách pana Hovorky
k nově předloženému mzdovému výměru (viz zápis č. 2/2005)
a nepodepsání nové pracovní smlouvy.
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Zastupitelstvo opětovně projednalo zařazení obecního zaměstnance
do tabulkové sedmé tarifní třídy, kde má na základě kvalifikace a získané
praxe nárok na měsíční odměnu ve výši 10.540,- Kč. V této souvislosti
zastupitelstvo jednohlasně trvá na tom, že k této složce bude čtvrtletně
na základě provedené práce a jejích výsledků, zastupitelstvem přiznána
odměna ve výši 0 – 10.230,- Kč. Pokud nebude pan Hovorka toto zařazení
respektovat, bude postupováno v dalších krocích dle Zákoníku práce.
Starosta bude zastupitelstvo informovat o splnění či nesplnění tohoto
pokynu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
c. Bod č. 3 – Různé – obecní studny – rozbor vody a oprava)
V řízení:
d. Bod č. 4 – Různé – nezaplacené vodné Dr. Matějka)
Nesplněno a v řízení: V souvislosti s probíhající finanční kontrolou Obce
bude doručen zápis z této kontroly, ze kterého bude patrný další postup
a kroky vedoucí k plnému dořešení této záležitosti. Je již jisté, že Obec
bude muset zaplatit finanční pokutu za nezákonné obohacení ve výběru
vodného. Dále bude muset být přepočtena cena vody za období
od července 2003 – červen 2004 na 10,87 Kč a na období červenec 2004 –
červen 2005 se bude cena muset upravit o investici ve výši 1,2 mil. Kč.
O konečném výsledku této kontroly a dopadech na cenu vodného bude
veřejnost informována.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
e. Bod č. 5 - Smlouva o zajištění financování základní dopravní
obslužnosti a soustředění finančních prostředků).
Splněno:
f. Bod č. 6 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2005).
Vzato na vědomí a schváleno: Vyhláška byla schválena a zastupitelstvo
pověřuje starostu jejím zasláním na kraj.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
g. Bod č. 7 – Různé – poplatky Obce)
Vzato na vědomí a schváleno: Zastupitelstvo nařizuje starostovi veškeré
tyto poplatky zapracovat do obecně závazné vyhlášky a tuto vyhlášku
zaslat na kraj.
Dále platí, že veškeré poplatky mají občané povinnost zaplatit u starosty
nebo u pokladní Obce do 31. 3. 2005.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
h. Bod č. 8 – Různé – pronájem prodejny Smíšeného zboží
v Jankově)
Zastupitelstvo projednalo jedinou žádost o pronájem obchodu Smíšeného
zboží v Jankově pana Ivana Melmera a rozhodlo s ním od 1. 3. 2005
podepsat nájemní smlouvu ve schváleném znění. Splněním tohoto úkolu
pověřuje starostu.
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6.)

Bod č. 2 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů žáků
ZŠ Dubné a MŠ Lipí)
Zastupitelstvo projednalo vyúčtování neinvestičních nákladů za děti Obce,
které v roce 2004 navštěvovali MŠ v Lipí ve výši 5.831,- Kč a dále bylo
projednáno vyúčtování neinvestičních nákladů za žáky Obce, kteří v roce
2004 plnili povinnou školení docházku v ZŠ v Dubném v celkové výši
59.427,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje úhradu částek v plné výši.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

7.)

Bod č. 3 – Různé – Projednání záležitostí s p. Houškou)
Zastupitelstvo osobně projednalo záležitosti odstranění váhy na návsi
v Holašovicích. Bylo dohodnuto, že všechny strany jsou tomuto kroku
nakloněny a Obec je připravena na tento úkon přispět. Obě strany budou
hledat možnosti jak se s touto situací vyrovnat tj., Obec požádá o dotaci
na její odstranění v rámci projektu sdružení Obcí a nechá zpracovat
projekt, dále požádá Památkový ústav o možnou součinnost a předseda
projedná možnou výši spoluúčasti.
Dále byla dohadována možnost parkování a bylo konstatováno, že nejlepší
místo je na ploše v areálu ZD v Holašovicích. V této souvislosti byla
zmíněna alokace ploch na parkování při pořádání Selských slavností.
K tomuto bodu se obě strany vrátí na společné schůzce do konce měsíce
března.

8.)

Bod č. 3 – Různé – Rozpočtování změna)
Zastupitelstvo schválilo navrženou rozpočtovou změnu ve znění:
V příjmech navýšit položku 4112 na celkem 5.300,- Kč (původně schváleno
4.000,- Kč). Obec dostala dne 17. 1. 2005 dotaci na výkon státní správy
ve výši 5.300,- Kč. Zároveň bude v příjmech snížena položka 4111 na
16.700,- Kč (původně schváleno 18.000,- Kč). Celková částka rozpočtových
příjmů se nemění.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

9.)

Bod č. 3 – Různé – Přidělení palivového a stavebního dřeva)
Starosta předložil soupis zájemců o samovýrobu a prodej palivového
a stavebního dřeva. Zastupitelstvo rozhodlo, že se bude postupovat
dle kritérií, v nichž budou upřednostněni žadatelé, kteří nebyli vykryti
v letech minulých a ti jež nemají lesy. Dále bylo rozhodnuto, že si musí
Obec zajistit přípravu dřeva pro vlastní potřebu. Zastupitelstvo ukládá
starostovi připravit takovýto seznam žadatelů na další schůzi s přidělením
odpovídajícího množství (v m3).

10.)

Bod č. 3 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
V souvislosti s uvažovanou výměnou svítidel (instalace nových lamp)
v Holašovicích bylo diskutování posílení osvětlení (instalace dalších lamp)
v kritických a neosvětlených místech v Obci. Byl vznesen požadavek
k doinstalaci lampy na rohu u Matějků a v ulici k RD manželů Dobešových.
Celá tato záležitost bude prodiskutována s dotčenými orgány.
Bude se jí zabývat pana Trantina a starosta.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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11.)

Bod č. 3 – Různé – Žádost manželů Melmerových)
Zastupitelstvo zamítlo žádost manželů Melmerových (Petr a Lenka)
za snížení či neplacení částky za svoz domovního odpadu a stočného
za děti.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

12.)

Bod č. 3 – Různé – Schválení příspěvku)
Zastupitelstvo schválilo, žádost MŠ v Čakově ohledně příspěvku
ve výši 2.000,- Kč na úhradu produkce při pořádání dětského maškarního
bálu dne 6. 3. 2005.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

13.)

Bod č. 3 – Různé)
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o stavu finančních prostředků
Obce k 28. 2. 2005.

14.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v úterý 5. 4. 2005
od 19:00 hod v Infocentru v Holašovicích.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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