Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 001/2006
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Petr Trantina,
Marie Vaňková, Pavel Melmer, Chrt Michal, Jan Jílek
Omluven: nikdo
Hosté: Václav Jílek, Miloslava Jílková
Dne: úterý 3. ledna 2006
Od: 18:00 hod
Místo: obecní úřad Jankov
Program:
1)

Předsedající schůze Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno.

2)

Předsedající shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3)

Předsedající 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 zápisů č. 13 a 14/2005.
Bod č. 2 – Projednání a schválení rozpočtových změn za rok 2005.
Bod č. 3 – Žádosti Obce.
Bod č. 4 - Různé.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 001/2006 ověří M. Vaňková a P. Melmer
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu
č. 13 a 14/2005)

Zápis č. 13)

a. Bod č. 1 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
V řízení:
b. Bod č. 2 - Projednání obchvatové silnice v Holašovicích)
Zastupitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo prodej těchto pozemků
na žádost p. Václava Jílka, bytem Holašovice 38, takto:
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Pozemek ve vlastnictví Obce Jankov, k. ú. Jankov, p. č. 2246/8 (nové
2246/10 po digitalizaci) o výměře 115 m2, který je vedený jako ostatní
plocha – za Drábů u křížku pozemek v bezplatném užívání p. Leska
dle provedeného geometrického plánu a cenového výměru.
Pro: 5
Proti: 4
Zdržel se: 0
Dále prodej pozemku ve vlastnictví Obce Jankov, k. ú. Holašovice, p. č. 60
(nové 4088 po digitalizaci) o výměře 40 m2 pozemek vedený jako nádvoří –
část bývalého kuželníku dle provedeného geometrického plánu a cenového
výměru.
Pro: 6
Proti: 3
Zdržel se: 0
c. Bod č. 3 – Různé – převod Infocentra do majetku Obce)
V řízení: Starosta zastupitelstvo informoval o stavu v řešení převodu
Infocentra do majetku Obce.
d. Bod č. 4
- Různé – řešení
pro návštěvníky (turisty) Holašovic).
V řízení:

záchytného

parkoviště

e. Bod č. 5 – Různé – ukončení pronájmu a řešení pronájmu
dalšímu zájemci prodejny smíšeného zboží v Holašovicích)
Schváleno:
f. Bod č. 6 – Různé – upevnění krytů na studny a jejich údržba)
V řízení:
g. Bod
č.
7
–
Dodatek
a firmou Rumpold)
Schváleno:

ke

smlouvě

Obce

Jankov

h. Bod č. 8 – Schválení rozpočtu Obce Jankov na rok 2006)
Schváleno:
i. Bod č. 9 – Koncept územního plánu obce Jankov – Holašovice)
V řízení:
j. Bod č. 10 - Rozpočtová změna)
Schváleno:
k. Bod č. 11 – Odsouhlasení vnitřní směrnice – finanční kontrola)
Schváleno:
l. Bod č. 12 – Zpráva kontrolní komise – viz příloha zápisu)
Vzato na vědomí:
m. Bod č. 13 – Různé - Inventury)
V řízení: Finanční komise zjistila v Inventurách dílčí nesrovnalosti,
proto její předseda požádal o prodloužení termínu předání inventur v obou
obcích. Lhůta byla prodloužena do 31. 1. 2006.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Zápis č. 14/2005

n. Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Úprava a doplnění
Jednacího řádu Obce)
Vzato na vědomí:
o. Bod č. 2 – Volba členů nových odborných komisí Obce)
Vzato na vědomí:
Zbývající člen kontrolní komise bude zvolen na příštím zasedání
z vytipovaných kandidátů po jejich souhlasu. Souhlas občana s návrhem
do funkce člena kontrolní komise zajistí starosta a Jos. Trantina.
p. Bod č. 3 – Vymezení pracovní činnosti nově zvolených zástupců
Obce a odsouhlasení odměn)
Vzato na vědomí:
q. Bod č. 4 – Koncepce práce zastupitelstva Obce na rok 2006
a dále )
Vzato na vědomí: Starosta bude o plnění této koncepce zastupitelstvo
průběžně informovat.

6)

Bod č. 2 – Projednání a schválení rozpočtových změn 2005)
Zastupitelstvo projednalo položkové plnění rozpočtu na straně
rozpočtových příjmů a výdajů. Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje
rozpočtovou změnu č. 5 úpravy rozpočtu ve smyslu jeho průběžného plnění
a návaznosti na usnesení zasedání zastupitelstev v průběhu roku 2005.
Položkový výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu tak, jak jej zastupitelstvo
schválilo, je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

7)

Bod č. 3 – Žádosti Obce)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádosti Obce Jankov ohledně poražení
osmi vzrostlých stromů na návsi v Holašovicích, dále žádost ministru
Jandákovi o osobní schůzku se zástupci obce na téma řešení problematiky
Holašovic a její ochrany jako světové kulturní památky a žádost ministru
Šimonovskému o mimořádný příspěvek Jč. kraji na opravu
komunikace III. třídy – směr Čakov, Jankov, Holašovice, Záboří.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

8)

Bod č. 4 – Různé)
Zastupitelstvo schválilo zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu
ze 330,- Kč na 350,- Kč za obyvatele a rok. Dále zastupitelstvo navrhuje
výši poplatku za psy jako v roce 2005, tj. pro starobní důchodce 50,- Kč
a pro ostatní 100,- Kč za psa na č. p. Za každého dalšího psa 50 %
příplatek.
Poplatky budou zaplaceny nejdéle do 31. 3. 2005.
Termíny vybírání poplatků a další instrukce budou včas vyvěšeny na obecní
vývěsce. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvěsit tuto informaci
na vývěskách.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
3

Zastupitelstvo schválilo finanční prostředky na rekonstrukci (stropy,
podlahy, el. rozvody, zednické a malířské práce) na objekt prodejny
smíšeného zboží v Holašovicích ve výši 100.000,- Kč. Veškeré práce budou
řešeny subdodavatelsky a projednáním nabídek v co nejkratší lhůtě.
Za dodávku, přebírání a vyúčtování prací zodpovídá starosta
a Josef Trantina.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo finanční prostředky na výměnu oken v pohostinství
v Jankově. Starosta a M. Vaňková nechají zpracovat nabídky firem
na výměnu těchto oken.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo poplatky za
na Selských slavnostech 2006 takto:

pronájem

místa

řemeslníkům

Po dobu konání slavností je stanovena sazba pro vystavovatele či prodejce
za užívání veřejného prostranství po dobu konání Slavností tj. dvou dnů
(So 22. 7. – Ne 23. 7. 2006) takto:
1.
2.
3.
4.
5.

předvádění řemeslné výroby bez prodeje výrobků – zdarma,
předvádění řemeslné výroby s prodejem výrobků – 250,- Kč ,
prodej - 600,- Kč ,
prodej občerstvení k přímé konzumaci na místě – 2 000 - 3 000,- Kč,
pronájem, zapůjčení stánku obce 300,- Kč .

Tyto sazby platí pro vystavovatele a prodejce pro typizovaný stánek
do 2 m jeho běžné šířky. Za každý další započatý metr bude účtováno
150, Kč.

Obyvatelé s trvalým bydlištěm v osadě Holašovice, kteří budou provozovat
stánky mezi vraty či mírně před (mimo řadu stánků na návsi) jsou
poplatku zproštěni. Všichni jsou ale povinni svůj případný zájem
o provozování stánku řádně ohlásit na Obci (organizátorovi akce) formou
vyplnění dotazníku a dodržet stanovené podmínky a pravidla
pro provozování řemesla či občerstvení.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta informoval zastupitelstvo na základě novely Správního řádu
o nutnosti vyvěšovat informace pro občany na elektronické desce
na Internetu. Tuto službu bude Obec zajišťovat samostatně
prostřednictvím
vlastních
stánek
Obce
Jankov
na
adrese
www.holasovice.info.
Zastupitelstvo schválilo finanční prostředky z rozpočtu Obce na kulturní
vystoupení na Selských slavnostech v Holašovicích pro rok 2006
ve výši 200.000,- Kč. Dále zastupitelstvo schválilo investiční prostředky
na rozvoj akce Selské slavnosti ve výši 80.000,- Kč na výrobu
samostatného velkého pódia pro účinkující (hudební a folklórní soubory)
na Selských slavnostech a na výrobu vlastních kulis pro aranžování tohoto
nového pódia a pódia, které je již hotové a využívané. Starosta
ve spolupráci s dalšími organizátory se bude snažit získat finanční
4

prostředky podáním žádosti na podporu této akce Selských slavností
z prostředků EU fondu INTEREG III. A.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo projednalo a schválilo odúčtování zůstatku pohledávky
půjčky z r. 2000 p. Melmera ve výši 20,- Kč zaúčtované na rozvahovém
účtu 31510, který bude zaúčtován proti fondovému účtu 96500.
Pohledávka vznikla jako rozdíl splátek a vypočtených úroků
po dobu jeho splácení.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo statutárním zástupcům Obce
Ing. Janu Jílkovi a Marii Vaňkové ověřování podpisů.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

Jankov

Starosta informoval v návaznosti na jednání s Ing. Šámalem o předání
objednávky na zpracování investičního záměru žádosti na revitalizaci
rybníka Kyselov v Holašovicích v roce 2006.
Starosta informoval o zadání zpracování nabídky na rekonstrukci budovy
stávajícího obecního úřadu v Jankově.
Zastupitelstvo pověřuje M. Vaňkovou revizí reflexního značení v obou
obcích. Stav a závěry budou předneseny na dalším zastupitelstvu.
Starosta informoval zastupitelstvo o stanovení úředních hodin pro občany
obcí.
Starosta
pověřuje
komínu na KD Jankov.

P.

Melmera

zajištěním

revize

stavu

Zastupitelstvo projednalo dopis zaslaný p. Jílkem ohledně požadované
směny pozemků v k. ú. Holašovice (viz. odrážka b. Bod 2) a pověřuje
starostu odpovědět dle jednání výsledků hlasování zastupitelstva.
Zastupitelstvo projednalo žádost pí. Šípkové ohledně opravy chodníku
a odložilo ji na projednání s žadatelem na místě, až bude lepší počasí.
O termínu schůzky bude žadatelka informována.
9)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední
desce obce v zákonné lhůtě.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
M. Vaňková – místostarosta Obce
P. Melmer – místostarosta Obce
Zápis schválil:

Ing. Jan Jílek - starosta Obce
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