Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 007/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Miloslava
Jílková, Michal Chrt, Jan Jílek
Omluven: Pavel Melmer, Marie Vaňková – dovolená
Hosté: St. Bauer
Dne: úterý 12. července 2005
Od: 19:30 hod
Místo: Obec 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. 6/2005.
Bod č. 2 – Schválení směrnice – zásady pro zpracování a oběh účetních
dokladů Obce.
Bod č. 3 – Selské slavnosti 2005.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2005 ověří J. Trantina a L. Trantina
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu
č. 6/2005).
a. Bod č. 1 – Různé – obecní studny – označení)
Splněno:
b. Bod č. 2 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
V řízení: Zastupitelsvo pověřuje starostu, aby na další zastupitelstvo
připravil variantní nabídky na realizaci Rekonstrukce veřejného osvětlení
návsi v Holašovicích. Zastupitelstvo z těchto zájemců vybere realizátora
na další schůzi.
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c. Bod č. 3 - Projednání zprávy obchvatové silnice v Holašovicích)
V řízení:
d. Bod č. 4 - Žádost SK Jankov, výsledky provedené ankety
v obcích Jankov a Holašovice o poskytnutí dotace či půjčky
na výstavbu nových šaten, uzavření smluvního vztahu)
Splněno: Smlouva byla podepsána a zaevidována. Zastupitelstvo starostovi
ukládá podepsat k této smlouvě dodatek o užívání předmětu díla
(vířivé vany) pro občany Obce.
e. Bod č. 5 – 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.
f. Bod č. 6 – Různé - žádost pp. Jinř. a St. Bauera a V. Jílka
o směně pozemků v k. ú. Holašovice)
V řízení:
g. Bod č. 7 – Obecně
Požární řád Obce)
Splněno:

závazná

vyhláška

č.

2/2005

–

h. Bod č. 8 – Selské slavnosti – zvýšení ceny vstupného)
Schváleno a vzato na vědomí:
i. Bod č. 9 – Různé – změna vyhlášky č. 1/2005 Obce Jankov)
Schváleno a vzato na vědomí:
j. Bod č. 10 – Různé – převod Infocentra do majetku Obce)
V řízení: Místostarostka informovala zastupitelstvo o vývoji v uvedené
záležitosti bezúplatném převodu objektu bývalé školy do majetku Obce
a na základě těchto informací zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo
následovně:
Jako podmínka bezúplatného převodu této nemovitosti do majetku Obce
je nekomerční využití tohoto objektu.
Z níže uvedených důvodů zastupitelstvo odsouhlasilo, že budova bude
nadále využívaná jako Infocentrum pro turisty a dále jednohlasně rozhodlo
o přemístění Obecního úřadu z Jankova do tohoto objektu v Holašovicích
jelikož:
Je to podmínka dotčených orgánů i stávajícího vlastníka
k bezplatnému převodu objektu do majetku Obce, aby zde byl
zřízen obecní úřad.
Kulturnější interiér budovy oproti budově stávajících obecního úřadu.
Efektivnější využití pracovnice Infocentra pro potřeby Obce Jankov
(skloubení práce starosty a pracovnice Infocentra a možnost
provozu Infocentra a obecního úřadu 7 dní v týdnu).
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Efektivnější vytápění v zimních měsících.
Efektivní řízení problematiky kolem Holašovic oproti Jankovu,
vzhledem k zápisu Holašovic na seznam UNESCO a zatížení
návštěvnosti turisty.
Dále zastupitelstvo pověřuje místostarostku prověřením všech právních
kroků a způsobilosti k tomuto rozhodnutí (přemístění sídla Obce). Další
kroky a postup bude v návaznosti projednán na dalším zastupitelstvu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.)

Bod č. 2 – Schválení směrnice – zásady pro zpracování
a oběh účetních dokladů Obce)
Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo Obecní směrnici
pro zpracování a oběh účetních dokladů.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

7.)

Bod č. 3 – Selské slavnosti 2005 – stav příprav)
J. Jílek a J. Trantina zastupitelstvo informovali o stavu příprav Selských
slavností v Holašovicích. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

8.)

Bod č.4 – Různé – schválení rozpočtové změny )
Zastupitelstvo souhlasí s odúčtováním pohledávky za vodné pana
Dr. Fr. Matějky, zaúčtované v roce 2004, spočívající v rozdílu účtování
25 Kč a 10,80 Kč/m3 odebrané vody a s rozpočtovou změnou č. 3 ve znění
viz příloha zápisu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

9.)

Bod č. 4 – Různé – obecní dřevo)
V souvislosti s nezájmem občanů o přidělení stavebního dřeva v Obecních
lesích, zastupitelstvo rozhodlo pověřit hajného poražením a prodejem
tohoto dřeva.

10.)

Bod č. 4 – Různé – žádost pí. Peškové o obnovu a zaknihování
přístupové cesty k pozemkům)
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost paní Peškové a ostatních majitelů
pozemků o obnovu přístupu k výjezdovým cestám ze zahrad p. Peškové,
p. Melichara a p. Mičana a její zaknihování na KÚ s věcným břemenem.
Tímto zastupitelstvo pověřuje starostu zjistit na KÚ přesné informace
k pozemku č. 3049/1 (vlastník, charakter pozemku apod.) a na dalším
zastupitelstvu je předložit. Poté bude určen další postup.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

11.)

Bod č. 4 – Různé – žádost o povolení oplocení pozemku)
Zastupitelstvo projednalo žádost paní Kučerové Marie o povolení oplocení
části parcely č. 2133/2 v k. ú. Jankov na Obec Jankov doručenou
dne 11. 7. 2005. Oplocení uvedeného pozemku prozatím nepovolilo,
rozhodnutí o žádosti pozastavilo, protože žádost postrádala veškeré
náležitosti potřebné podle stavebního zákona k rozhodnutí ve věci. Nebyl
doložen list vlastnictví k předmětnému pozemku, list vlastnictví k budovám
na tomto pozemku stojících, platný geometrický plán nebo náčrt
na vytýčení hranic předpokládaného oplocení. Vzhledem k výše uvedenému
ukládá zastupitelstvo starostovi ve lhůtě do 25. 7. 2005 žadatelce
odpovědět v uvedeném znění zápisu a vyzvat jí k doplnění podkladů
3

žádosti. Odpověď Obce prokazatelným způsobem doručit ve stanoveném
termínu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
12.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 4. 8. 2005
od 19:00 hod na Obecním úřadě v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
J. Trantina – člen zastupitelstva Obce
L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválili:
Jaroslav Kučera
starosta Obce
Miloslava Jílková
místostarostka Obce
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