Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 013/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Miloslava
Jílková, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Jan Jílek
Omluven: Michal Chrt – pracovní důvody
Hosté: Václav Jílek, Jiří Hála, Milan Postl
Dne: úterý 6. prosince 2005
Od: 19:00 hod
Místo: obecní úřad 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. 12/2005.
Bod č. 2 – Dodatek ke smlouvě Obce Jankov a firmou Rumpold.
Bod č. 3 – Schválení rozpočtu Obce Jankov na rok 2006.
Bod č. 4 – Koncept územního plánu obce Jankov – Holašovice.
Bod č. 5 - Rozpočtová změna.
Bod č. 6 – Odsouhlasení vnitřní směrnice – finanční kontrola.
Bod č. 7 – Zpráva kontrolní komise.
Bod č. 8 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 13/2005 ověří L. Trantina a J. Trantina
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu
č. 12/2005).
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.

1

b. Bod č. 2 - Projednání obchvatové silnice v Holašovicích)
Zastupitelstvo se na svém zasedání zabývalo obchvatovou komunikací
na základě zpracovaného geometrického plánu a ocenění pozemků
vlastníků vedoucích pod obchvatovou komunikací. Vzhledem k tomu,
že dochází a došlo k některým nedorozuměním v náhledu na vypořádání
majetkoprávních vztahů s vlastníky těchto pozemků, po kterých
má uvažovaný obchvat vést, zastupitelstvo rozhodlo takto:

Neprodleně řešit vypořádání s vlastníky, kteří požadují finanční
vyrovnání ve schváleném cenovém limitu smlouvou o odkupu pozemku.
S vlastníky, kteří požadují za prodej pozemku náhradu formou jiného
pozemku (žádost pp. Jinř. a St. Bauera a V. Jílka) bude tato záležitost
řešena tak, že se s těmito sepíše smlouva o odkupu příslušné části
pozemku a paralelně smlouva o prodeji nabývaného pozemku za ceny
dle cenového limitu.
S vlastníky, kteří budou mít zájem při prodeji části pozemku
např. o stavební parcelu, tak toto bude řešeno smlouvou o odkupu
pozemku za cenu dle jejich ocenění, v níž dále bude zakotvena část
o přednostním právu na výběr a koupi parcely v místě, ale za cenu která
bude této parcele odpovídat.
Tímto rozhodnutím ruší zastupitelstvo svá veškerá předchozí
usnesení, která se této problematiky týkala.

Pro: 6

Proti: 2

Zdržel se: 0

c. Bod č. 3 – Podepsání smlouvy s SK Jankov o využívání vířivé
vany občany obcí)
V řízení:
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: Na základě vývoje situace ohledně stěhování obecního úřadu
z Jankova do Holašovic do budovy Infocentra viz zápis č. 7 a 8
zastupitelstvo hlasovalo o rozhodnutí pokračování v přestěhování obecního
úřadu takto:
Pro: 2
Proti: 6
Zdržel se: 0
Z výsledků hlasování vyplývá, že veškeré další aktivity ohledně
přestěhování obecního úřadu z Jankova do Holašovic byly s konečnou
platností zastaveny.
J. Jílek zastupitelstvo informoval o stavu v pokračování v aktivitách převodu
Infocentra do majetku Obce. Zastupitelstvo vzalo jeho zprávu na vědomí.
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g. Bod č. 7 - Různé – řešení
pro návštěvníky (turisty) Holašovic)
V řízení:

záchytného

parkoviště

h. Bod č. 8 – Různé – ukončení pronájmu a řešení pronájmu
dalšímu zájemci prodejny smíšeného zboží v Holašovicích)
Zastupitelstvo schválilo pronájem prodejny smíšeného zboží v Holašovicích
pí. M. Koubové, jako jedinému žadateli od 1. 1. 2006. Dále pověřuje
M. Vaňkovou projednáním možnosti odkoupení regálů v prodejně
s pí. Mühlpeckovou. Starosta připraví návrh smlouvy o pronájmu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
i. Bod č. 9 – Různé – upevnění krytů na studny a jejich údržba)
V řízení:
6)

Bod č. 2 – Dodatek ke smlouvě Obce Jankov a firmou Rumpold)
Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě, kde se mění poplatek za jeden
svozový den z 1300,- Kč na 1.430,- Kč. Poplatek za uskladnění zůstává
nezměněn ve výši 900,- Kč/tunu. Ceny jsou bez DPH.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

7)

Bod č. 3 – Schválení rozpočtu Obce Jankov na rok 2006)
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo rozpočet Obce
na rok 2006 dle předloženého návrhu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

8)

Bod č. 4 – Koncept územního plánu obce Jankov – Holašovice)
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo stav v připomínkovém řízení
k ÚP obcí Jankov a Holašovice. Zastupitelstvo Obce Jankov dává občanům
opětovně na vědomí, že na veřejných deskách v obou obcích visí koncept
zpracovaného Územního plánu pro příslušné katastrální území. Případné
připomínky k předloze ÚP je potřeba předložit písemnou formou starostovi
obce, nejdéle však do 15. 12. t. r., kdy se v 10:00 hod uskuteční
v pohostinství v Holašovicích připomínkové řízení za účasti zástupců všech
dotčených orgánů a institucí.
Po tomto řízení budou mít možnost občané vznést další připomínky, nejdéle
však do 16. 1. 2006. Na pozdější připomínky se již nebude brát zřetel.

9)

Bod č. 5 - Rozpočtová změna)
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 4 ve znění:
Dne 31. 10. 2005 obdržela Obec Jankov finanční příspěvek ve výši
1.500, Kč na obnovu a zajištění lesních porostů (viz výpis z BÚ č.2005/44).
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 následovně:
V rozpočtových příjmech upravit položku 4122 (bez UZ) „Neinvestiční
přijaté dotace od krajů“ na celkových 31.500,- Kč, tj. zvýšení o 1.500,- Kč.
Zároveň v rozpočtových příjmech upravit paragraf 2140 (Vnitřní chod
a služby a cestovní ruch), položku 2133 (Příjmy z pronájmu movitých věcí)
na částku 3.000,- Kč tj. snížení o 1.500,- Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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10)

Bod č. 6 – Odsouhlasení vnitřní směrnice – finanční kontrola)
Zastupitelstvo odsouhlasilo vnitřní organizační směrnici Obce Jankov
o finanční kontrole ve veřejné správě, včetně systému elektronické
evidence zpracování účetnictví (účetních dokladů).
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

11)

Bod č. 7 – Zpráva kontrolní komise – viz příloha zápisu)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise přednesenou jejím
předsedou p. Jos. Trantinou o kontrole plnění poskytnuté dotace
na výstavbu hráčských šaten a sociálního zařízení SK Jankov a čerpání
investičních prostředků v Obcích od roku 1995 do roku 2004.
Závěry kontroly jsou k dispozici u starosty Obce.

12)

Bod č. 8 – Různé)
Zastupitelstvo schválilo nákup nových záclon a garnýží do KD v Jankově.
Splněním tohoto bodu pověřuje M. Vaňkovou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

13)

Bod č. 8 – Různé)
Zastupitelstvo schválilo odměnu obecnímu zaměstnanci p. Hovorkovi
za období říjen, listopad, prosinec roku 2005 ve výši 5.000,- Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1

14)

Bod č. 8 – Různé)
Zastupitelstvo schválilo přípěvek na vánoční dárky (hračky, koloběžky,
sáňky apod.) pro MŠ v Čakově ve výši 5.000,- Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

15)

Bod č. 8 – Různé)
Zastupitelstvo projednalo žádost zájemců o odkoupení pozemku
v k. ú. Holašovice, p. č. 3072/4 žadatelů Jana a Alžběty Jílkových o výměře
47 m2. Zastupitelstvo rozhodlo tuto žádost odložit, stejně jako v případě
dřívějších žadatelů o tento pozemek (Pešková, Melichar, Mičan) do úplného
schválení Územního plánu pro Obec Jankov (k. ú. Jankov
a k.ú. Holašovice).
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1

16)

Bod č. 8 – Různé)
Zastupitelstvo se vyjádřilo k žádosti o udělení licence k provozování veřejné
linkové dopravy na linku Praha – Č. Krumlov – Lipno n. Vlt. – Dolní Vltavice
bez připomínek.

17)

Bod č. 8 – Různé - Inventury)
Starosta pověřuje finanční komisi příkazem k provedení inventarizace
obecního majetku.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

18)

Bod č. 8 – Různé)
Zastupitelstvo projednalo písemné sdělení stávajícího starosty Jaroslava
Kučery na ukončení ve funkci starosty z osobních důvodů k 31. 12. 2005.
Zastupitelstvo jeho rezignaci přijalo.
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V této návaznosti navrhl P. Melmer provést tajnou volbou hlasování
o důvěře místostarostce Miloslavě Jílkové.
Zastupitelstvo vyslovení důvěry tajnou volbou hlasování schválilo takto:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 2
Zastupitelstvo pověřilo přípravou a kontrolou provedení hlasování
Pavla Melmera. Po rozdání hlasovacích lístků a provedení tajného hlasování
p. Melmer seznámil zastupitelstvo s jeho výsledky:
Pro vyslovení důvěry: 0
Proti vyslovení důvěry: 6
Zdrželi se: 2
Tímto byla místostrostka M. Jílková odvolána z funkce místostarosty obce
Jankov s okamžitou platností.
Dále p. Melmer navrhl na funkci starosty Ing. J. Jílka. Jos. Trantina navrhl
na pozici dvou místostarostů Obce P. Melmera a M. Vaňkovou.
Zastupitelstvo odsouhlasilo hlasovat o starostovi a dvou místostarostech
obce formou aklamace.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 2
Hlasování o tom, že Ing. Jan Jílek bude vykonávat funkci neuvolněného
starosty do konce volebního období, bylo provedeno s výsledkem:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 2
Hlasování o tom, že Marie Vaňková bude vykonávat funkci místostarosty
se statutární odpovědností do konce volebního období s výsledkem:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 2
Hlasování o tom, že Pavel Melmer bude vykonávat funkci místostarosty
bez statutární odpovědnosti do konce volebního období s výsledkem:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 2
Zastupitelstvo pověřuje nového starostu s mandátem od 1. 1. 2006 svolat
do konce prosince mimořádné zastupitelstvo, kde se upřesní další
záležitosti vymezení kompetencí a týkající se zabezpečení chodu obce.
Mandát místostarostů platí s okamžitou platností.
19)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva
15. 12. 2005 od 19:00 hod na obci v Jankově.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
J. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:

Jaroslav Kučera - starosta Obce
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