Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 015/2003
z rozšířené schůze zastupitelstva
(veřejné schůze)
Obce Jankov - Holašovice

Účastníci - zastupitelé:
Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková, Monika Koubová,
Jan Jílek, Chrt Michal
Omluven: Melmer Pavel, Kučera Jaroslav – pracovní důvody
Hosté: viz prezenční listina
Dne: pátek 3. října 2003
Od: 20:00 hod
Místo: pohostinství v Holašovicích
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

Místostarostka prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Místostarostka shledala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Místostarostka seznámila zastupitelstvo obce a veřejnost s návrhem
programu, vyzval k připomínkám a doplnění programu. Program
byl doplněn a jednohlasně schválen všemi členy zastupitelstva.
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 015/2003 ověří M. Chrt a M. Koubová
Bod č. 1 programu rozšířené schůze zastupitelstva – Zhodnocení
Selských slavností Holašovice 2003 - viz příloha zápisu)
J. Jílek přeložil finanční vyhodnocení Selských slavnosti 2003.
Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí. Dále bylo odsouhlaseno, že zisk
z akce ve výši 83.951,50 Kč bude alokován a využit pro obec Holašovice.
Bod č. 2 – Informace o stavu přípravy Selských slavností
Holašovice 2004)
J. Jílek představil koncepci o představě organizace a řízení Selských
slavností v roce 2004. Zastupitelstvo koncepci schválilo.
Bod č. 3 - Stav plánovaných a realizovaných investičních akcí obce
Jankov pro rok 2003)
M. Jílková přítomné informovala o aktuálním stavu a průběhu plánovaných
a realizovaných investičních akcí Obce Jankov na rok 2003. Zastupitelstvo
informaci vzalo na vědomí.
Bod č. 4 – Navrhované a plánované investiční akce pro rok 2004)
M. Jílková přítomné seznámila s plánem investičních akcí zastupitelstva
pro rok 2004 v obou obcích. Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí
s tím, že se prověří aktuální stav možnosti čerpání dotací a grantů na tyto
aktivity. Tímto úkolem se pověřuje J. Jílek.
Bod č. 5 – Stav konceptu Územního plánu Obce)
M. Jílková přítomné seznámila s okolnostmi ohledně zpracování konceptu
Územního plánu Obce. Dále prezentovala představy zastupitelstva
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10.)

11.)

o změnách ve stávajícím návrhu Územního plánu v osadě Holašovice
a uvedla jak by se mělo vyvíjet další jednání a řízení v této záležitosti.
Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí.
Bod č. 6 – Různé – Diskuse)
V diskusi vystoupili se svými příspěvky tito občané:
Pan. Hovorka – názor na odmítnutí povodňových dotací Obcí
Jankov.
Pan Melmer – připomínky k realizaci Územního plánu.
Pan Melmer – dotaz na opravu schodů do Formanky v Jankově.
Pan Jakeš – dotaz na čerpání dotací na investiční akce Obce
v roce 2004.
Pan Jakeš – připomínky k vybudování dětského hřiště
v Holašovicích.
Pan Jílek Václav – diskusní příspěvek k čerpání povodňových
dotací a plánu investičních akcí 2004 (dětské hřiště).
Pan Jakeš – připomínka k organizaci Selských slavností 2004.
Pan Jakeš – připomínka k řešení protipovodňových opatření
v obci Holašovice.
M. Koubová – ústní upomínka k občanům, kterým bylo přiděleno
od Obce dřevo samovýrobou a nemají je zaplacené.
Zastupitelstvo vzalo připomínky občanů v diskusi na vědomí, k některým
se zastupitelstvo vyjádřilo na místě a ostatními bude se jimi na příštím
zasedání zabývat.
Termín další řádné schůze zastupitelstva bude 4. 11. 2003 od 19:00 hod
na Obecním úřadě v Jankově.
Příloha č. 1 – Vyhodnocení Selských slavností 2003.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Chrt – člen zastupitelstva Obce
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválila:
Miloslava Jílková
Místostarostka Obce
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