Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 008/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Miloslava
Jílková, Michal Chrt, Marie Vaňková, Jan Jílek
Omluven: Pavel Melmer
Hosté: nikdo
Dne: úterý 12. srpna 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. 7/2005.
Bod č. 2 – Zhodnocení Selské slavnosti 2005.
Bod č. 3 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 08/2005 ověří M. Koubová a M. Chrt
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu
č. 7/2005).
a. Bod č. 1 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
V řízení: Definitivně o rekonstrukci bude rozhodnuto na příštím zasedání
zastupitelstva.
b. Bod č. 2 - Projednání zprávy obchvatové silnice v Holašovicích)
V řízení: Byl předán Geometrický plán úsporné varianty a na základě tohoto
bude jednání s vlastníky pozemků, na kterých má obchvat vést.
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c. Bod č. 3 – Podepsání smlouvy s SK Jankov o využívání vířivé
vany občany obcí)
V řízení: SK Jankov navrhuje uskutečnit tzv. zkušební provoz využití vířivé
vany v režii SK Jankov pro měsíce srpen a září, na základě kterých se poté
vyhodnotí zájem občanů o tuto službu, smluvně se upraví případný provoz
či se od tohoto záměru upustí.
Zastupitelstvo pověřuje M. Vaňkovu zjistit případný zájem občanů
a prodiskutovat jej pro tyto uvedené měsíce se zástupci SK Jankov.
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:
f. Bod č. 6 – Různé – převod Infocentra do majetku Obce)
V řízení: Starosta informoval zastupitelstvo o předloženém nesouhlasu
občanů Jankova s přemístěním Obecního úřadu z Jankova do Holašovic.
Zastupitelstvo bere tento nesouhlas na vědomí a nadále trvá na svém
rozhodnutí Obecní úřad přemístit z Jankova do Holašovic v návaznosti
na usnesení z minulého zastupitelstva.
Tímto starostovi ukládá podniknout patřičné kroky v přípravě na zřízení
Obecního úřadu v Holašovicích a nejdéle k 1. 11. 2005 se do místa nového
působiště přestěhovat.
Další kroky a postup bude projednán v návaznosti na dalším zastupitelstvu.
Pro: 7
Proti: 1
Zdržel se: 0
g. Bod č. 7 – Schválení směrnice – zásady pro zpracování a oběh
účetních dokladů Obce)
Vzato na vědomí:
h. Bod č. 8 – Různé – schválení rozpočtové změny )
Vzato na vědomí:
i. Bod č. 9 – Různé – obecní dřevo)
Vzato na vědomí:
j. Bod č. 10 – Různé – žádost pí. Peškové o obnovu a zaknihování
přístupové cesty k pozemkům)
V řízení:
k. Bod č. 11 – Různé – žádost o povolení oplocení pozemku)
Splněno a v řízení:
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6)

Bod č. 2 – Zhodnocení Selských slavností Holašovice)
J. Jílek zastupitelstvo informoval o průběhu konání a rámcovém
vyhodnocení Selských slavností. Byly konstatovány a vzaty na vědomí
zjištěné klady a nedostatky v organizaci akce. Celkově je akce hodnocena
velice pozitivně jak návštěvníky, řemeslníky, účinkujícími i organizačními
složkami. Konečné finanční vyhodnocení bude předloženo na zasedání
zastupitelstva v říjnu poté co proběhnou veškeré platby s akcí související,
budou vyúčtování granty a bude znám výsledek žádosti o získání finančních
prostředků z EU fondu Interreg III. A.

7)

Bod č. 3 - Různé – kalkulace vody v Holašovicích)

Zastupitelstvo starostovi ukládá neprodleně provést (spočítat)
kalkulaci vodného v obci Holašovice, která je nutná pro stanovení
ceny vody pro období roku od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005. Tuto
kalkulaci předloží neprodleně k odsouhlasení místostarostce
a pokladní Obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8)

Bod č. 3 - Různé – příprava smluvních vztahů s odběrateli vody
v Holašovicích)
Zastupitelstvo starostovi ukládá neprodleně připravit dle předloženého
a schváleného vzoru smluvní vztahy s odběrateli vody v Obci Holašovice.
Tyto smlouvy by měli být rozdány odběratelům a podepsány při placení
vody na uplynulé období.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

9)

Bod č. 3 - Různé – kontrola financování výstavby hráčských šaten
a sportovního zázemí fotbalového klubu SK Jankov)
Zastupitelstvo Obce Jankov vzhledem k finanční dotaci od Obce Jankov
účelově směřované SK Jankov na výstavbu šaten a hygienického zařízení
uložila předsedovi kontrolního výboru Obce Jankov p. Jos. Trantinovi
provést kontrolu financování výstavby této akce.
Kontrolou bylo zjištěno následující:
výstavba
šaten
proběhla
ve
velmi
krátké
době
cca
od 1. 5. 05 do 28. 8. 2005,
stavba je zkolaudován a uvedena do provozu v dobré kvalitě,
rozpočet stavby je zpracován dle platných ceníkových položek,
kontrolu
prováděných
prací
zajišťoval
stavební
dozor
p. Vladimír Rohlík,
do 5. 8. 2005 bude stavba finančně vypořádána a faktury budou
podstoupeny Obci Jankov k nahlédnutí a kontrole a jejich kopie
budou uloženy na Obci.
Závěrem lze konstatovat, 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.
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10)

Bod č. 3 - Různé – dětský den - zhodnocení)
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o průběhu dětského dne v měsíci
červnu pořádaného pod hlavičkou místního SK Jankov za podpory Obce
Jankov a okolních Obcí (Čakov). Akce byla hodnocena velice pozitivně.

11)

Bod č. 3 - Různé – výpověď M. Bürgerová)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výpověď paní. Miroslavy Bürgerové, bývalé
účetní Obce, která byla do konce července na mateřské dovolené.

12)

Bod č. 3 - Různé – čerpání dovolené – starosta)
Starosta zastupitelstvo informoval o čerpání řádné dovolené v měsíci srpnu.
V jeho nepřítomnosti jej bude zastupovat místostarostka.

13)

Termín rozšířeného zasedání zastupitelstva
v pátek 19.8.2005 od 20:00 v sále KD Jankov.

14)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v úterý 6. 9. 2005
od 19:00 hod v Infocentru v Holašovicích.

(veřejné

schůze)

Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
M. Chrt – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválili:
Jaroslav Kučera
starosta Obce
Miloslava Jílková
místostarostka Obce
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bude

