Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 012/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Miloslava
Jílková, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Michal Chrt, Jan Jílek
Omluven: nikdo
Hosté: Jan Anderle, Pavel Moučka, Stanislav Bauer
Dne: úterý 1. listopadu 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. 11/2005.
Bod č. 2 – Záloha na neinvestiční náklady ZŠ Dubné.
Bod č. 3 – Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na rok 2006.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 11/2005 ověří P. Melmer a M. Vaňková
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu
č. 11/2005).
a. Bod č. 1 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
V řízení: J. Kučera a J. Trantina informovali o stavu probíhajících prací
na rekonstrukci osvětlení návsi v Holašovicích.
b. Bod č. 2 - Projednání obchvatové silnice v Holašovicích)
V řízení: Zastupitelstvo se na svém zasedání zabývalo na základě
zpracovaného geometrického plánu a ocenění pozemků vlastníků
vedoucích pod obchvatovou komunikací navrhovanými variantami
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na vypořádání majetkoprávních vztahů. Vzhledem k rozdílnému názoru
zastupitelů ve věci vypořádání těchto majetkoprávních vztahů s těmito
vlastníky a jejich rozdílných stanovisek zastupitelstvo toto jednání odložilo
na další zasedání. Zastupitelstvo rozhodlo řešit vypořádání s vlastníky,
kteří požadují finanční vyrovnání ve schváleném cenovém limitu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2
c. Bod č. 3 – Podepsání smlouvy s SK Jankov o využívání vířivé
vany občany obcí)
V řízení: Zastupitelstvo schválilo podmínky využívání vířivé vany
pro veřejnost v novém sociálním zařízení SK Jankov. K dispozici tato služba
bude veřejnosti každé první pondělí v měsíci. Starosta sepíše s SK Jankov
smluvní vztah.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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: viz odrážka b. bod č. 2 – obchvatová silnice.
f. Bod č. 6 – Různé – převod Infocentra do majetku Obce)
V řízení: Místostarostka předala veškerou agendu související s touto
záležitostí J. Jílkovi a starostovi Obce.
g. Bod č. 7 – Různé – žádost o koupi pozemku)
Odloženo: Zastupitelstvo projednalo žádost zájemců o odkoupení pozemku
v k. ú. Holašovice, p. č. 3072/4 žadatelů pí. Peškové, pp. Melichara
a Mičana o výměře 47 m2. Zastupitelstvo rozhodlo tuto žádost odložit
do úplného schválení Územního plánu pro Obec Jankov (k. ú. Jankov
a k. ú. Holašovice).
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
h. Bod č. 8 - Různé – příprava smluvních vztahů s odběrateli
vody v Holašovicích)
Splněno částečně: Starosta informoval zastupitelstvo o stavu a předání
smluv s odběrateli pitné vody v Holašovicích. Jelikož chybějí ještě
tři podepsané smlouvy, tento úkol nadále trvá. Všichni odběratelé mají
k danému datu vodné uhrazené.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
i. Bod č. 9
- Různé – řešení záchytného parkoviště
pro návštěvníky (turisty) Holašovic).
V řízení: V průběhu měsíce listopadu bude s p. Houškou předsedou
ZD Jankov a vlastníky pozemků - uvažovaných parkovacích ploch zahájeno
jednání v uvedeném smyslu. Zodpovídá starosta a J. Jílek.
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j. Bod č. 10 - Informace o stavu oddělení obcí Jankov
a Holašovice)
Zastupitelstvo projednalo závěry ze schůzky u p. hejtmana Jč. Kraje
Dr. Zahradníka ze dne 26. 10. t. r. Zastupitelstvo vzalo prezentované
závěry na vědomí a rozhodlo se je mediálně nijak nekomentovat.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
k. Bod č. 11 – Různé – ukončení pronájmu a řešení pronájmu
dalšímu zájemci prodejny smíšeného zboží v Holašovicích)
V řízení:
l. Bod č. 12 – Různé – příprava rozpočtu pro rok 2006)
Splněno: viz bod č. 3 programu zastupitelstva
m. Bod č. 13 – Různé – pravidelné Vánoční setkání důchodců)
Vzato na vědomí: Termín každoročního srazu důchodců byl stanoven
na sobotu 10. 12. 2005 od 14:00 hod v hospodě „U Blábola“
v Holašovicích.
6)

Bod č. 2 - Záloha na neinvestiční náklady ZŠ Dubné)
Zastupitelstvo schválilo v plné výši zálohovou fakturu na neinvestiční
náklady ZŠ Dubné k 1. 9. 2005.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

7)

Bod č. 3 - Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na rok 2006)
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu obce Jankov pro rok 2006.
Schválený návrh rozpočtu je na straně příjmů a výdajů vyrovnaný.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

8)

Bod č. 4 – Různé)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci J. Jílka o probíhajících pracích
v areálu SK Jankov na rekonstrukci objektu bývalých šaten a klubovny.
Práce proběhnou do konce roku 2005. Tato rekonstrukce probíhá vzhledem
k mimořádnému získání finančního příspěvku od státu (MŠTM) bez nutnosti
vlastní spoluúčasti SK Jankov.

9)

Bod č. 4 – Různé)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci J. Trantiny o průběhu konání
schůzky ředitelů a starostů obcí folklórních festivalů v rámci ČR, konané
dne 1. 11. 2005 v Praze.

10)

Bod č. 4 – Různé)
Zastupitelstvo ukládá starostovi neprodleně zařídit upevnění plastových
krytů na studny vodovodu v Holašovicích a provést údržbu skruží.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

11)

Bod č. 4 – Různé)
P. Melmer vznesl požadavek na příštím zasedání zařadit na bod programu
zastupitelstva řešit odvolání starosty a místostarostky.
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12)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v úterý 6. 12. 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
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