Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 008/2004
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Pavel Melmer,
Monika Koubová, Michal Chrt, Jan Jílek
Omluven: Marie Vaňková - nemoc
Hosté: p. Cipro, děti z Holašovic, pí. Va Moučková
Dne: úterý 4. 5. 2004
Od: 18:00 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 plnění zápisu č.008/2004.
Bod č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jankov
za rok 2003.
Bod č. 3 – Smlouva o dílo – vyhotovení konceptu a návrhu Územního
plánu obce Jankov.
Bod č. 4 – Různé.

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 008/2004 ověří P. Melmer a J. Trantina.

5.)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva - kontrola zápisu
č. 008/2004 schůze zastupitelstva).
a. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holašovice).
V řízení: M. Jílková informovala zastupitelstvo o aktuálním stavu ve věci
bezúplatného převodu státních pozemků PK p. č. 3312/2 a 3299 v k. ú.
Holašovice do majetku Obce Jankov a okolnostech v jednání s Kat. úřadem
ČB. Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí a řízením celé této záležitost
nadále pověřuje místostarostku M. Jílkovou.
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b. Převod Infocentra v Holašovicích do majetku Obce).
V řízení: M. Jílková informovala zastupitelstvo o aktuálním stavu ve věci
převodu bývalé školy v Holašovicích „Infocentra“ do majetku Obce Jankov.
Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí a řízením celé této záležitosti
nadále pověřuje místostarostku M. Jílkovou.
c. Správa Obecních lesů).
V řízení: Zastupitelstvo projednalo s p. Ciprem náležitosti k faktuře
č. 17/2004 ze dne 15. 12. 2003. Obě strany se dohodly celou záležitost
vyřešit takto:
Obec vystaví Lesům ČR fakturu na prodej dřeva v ceně 816,- Kč za m3
a Lesy ČR vystaví Obci fakturu na práce spojené s prováděnými činnostmi
(pálení, postřiky, výroba dřeva apod.).
Dále p. Cipro informoval o okamžité likvidaci napadeného dřeva broukem
v obecních lesích. Zastupitelstvo neprodleným řešením pověřuje starostu.
Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostku přípravou nového návrhu
smlouvy o dílo – provádění odborné zprávy obecních lesů a dalších
činností.
d. Informace z 1.JVS ohledně vodovodu v Holašovicích).
Splněno: Starosta informoval zastupitelstvo, že je připravena smlouva
s panem Stojanem ze Zdravotního ústavu v ČB k zabezpečení kontroly
nezávadnosti
vody
v provozovaném
vodovodu
v Holašovicích.
Panu Stojanovi bude předána také dokumentace k vodovodu v potřebné
formě. Zastupitelstvo dořešením této problematiky v plné míře nadále
pověřuje starostu.
e. Hostinec Jankov – vybavení kuchyně).
Splněno: Starosta informoval o tom, že byly odstraněny nedostatky, které
bránily provozu pohostinství z hygienického hlediska a po revizi provozovny
zástupci hygieny je předpoklad, že v nejbližší době bude vše uvedeno
do běžného provozu.
f. Hostinec Holašovice – rekonstrukce).
V řízení: J. Jílek informoval zastupitelstvo o připravovaném setkání
zástupců kanceláře finančního a ekonomického poradce, projektanta
a zástupců Obce, které se uskuteční ve čtvrtek dne 6. 5. 2004
v Holašovicích. Výsledkem by měla být dohoda o návrhu dalšího postupu
a spolupráci v záležitosti rekonstrukce hospody a dalších aktivit v Obci
Holašovice, které by byly předmětem projektového zpracování a předložení
žádosti o přidělení finančních grantů z dostupných zdrojů (ministerstva, EU
apod.). Za Obec se schůzky zúčastní starosta, místostarostka, J. Trantina
a J. Jílek.
g. Uzavření pracovního poměru s pí. Semenovou v Infocentru
v Holašovicích).
Splněno: Starosta zastupitelstvo informoval o uzavření smlouvy
s pí. Semenovou na dobu určitou, tj. do 31. října 2004.
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h. Různé – rekonstrukce pramenišť v Holašovicích).
V řízení: J. Trantina zastupitelstvo informoval o tom, že se pracuje
na dokončení díla. Provádí se terénní úpravy, montáže krytů studní a jejich
zabezpečení. Poté bude dílo připraveno k předání. Vzniklé, vyžádané
a odsouhlasené vícepráce jsou kontrolovány a předávány v souladu
se smlouvou.
Příprava druhé fáze projektu rekonstrukce vodovodu od vodojemu
k napojení na vodovodní řád Obce Holašovice je v jednání a bude součástí
čtvrteční schůzky (6. 5. 2004) zástupců Obce a finančního poradce ve věci
získání dotací. Zde se domluví i další postup v řízení této záležitosti.
i. Návrh smluv na vybavení hospody Holašovice od n. p. Budvar).
V řízení: Zastupitelstvo tuto záležitost odložilo s tím, že se k projednání
smluv vrátí na některém ze svých příštích zasedání a poté co budou
smlouvy posouzeny a právně připraveny k podpisu. Projednáním
a přípravou smluv nadále zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu.
j. Schválení neinvestičních nákladů žáků ZŠ a MŠ za rok 2003).
Splněno:
k. Posouzení žádosti p. Hovorky o zvýšení platu).
Splněno: Panu Hovorkovi byla zvýšena mzda o 1000,- Kč s platností
od 1. 5. 2004.
l. Žádost Ing. J. Jakeše
- doložení dostupné dokumentace
ohledně kanalizace vedené k p. Jakešovi).
Vzato na vědomí:
m. Schválení rozpočtu na rok 2004).
Vzato na vědomí:
n. Posouzené žádostí občanů obcí).
Splněno a vzato na vědomí:
Starosta zastupitelstvo informoval o vyřízení žádostí občanů ve smyslu
rozhodnutí zastupitelstva. V souvislosti s opravou rigolů u pana Landy bude
toto učiněno v týdnu od 10. 5. 2004.
o. Různé – informace o stavu finančních prostředků).
Vzato na vědomí:
p. Různé – kontejnery).
Splněno: Zastupitelé se dohodli, že kontejnery budou přistaveny ještě
jednou opakovaně v podzimních měsících (říjen). Občané budou o této akci
řádně informováni.
q. Různé – investiční akce sklad na návsi v Jankově).
Nesplněno: Zastupitelstvo se usneslo, že pověří s konečnou platností pana
Melmera získáním písemného stanoviska občanů obce Jankov ve věci
zachování či zbourání skladu na návsi v Jankově. Na základě výsledků
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ankety pak starosta předloží plánované náklady v souvislosti se zbouráním
či rekonstrukcí objektu. Termín splnění je do další schůze zastupitelstva.
r. Různé – kontrola čerpání).
Splněno: Pan Jos. Trantina předložil zastupitelstvu zápis z kontroly čerpání
pohonných hmot, cestovného, občerstvení, atd. Zastupitelé se usnesli,
že se zápisem z kontroly seznámí a k jeho projednání se vrátí na další
schůzi zastupitelstva.
s. Různé – investiční akce Holašovice).
V řízení: Zastupitelstvo velice negativně hodnotí dosavadní aktivity
a postup jednání v souvislosti s realizací plánovaných investičních akcí
na rok 2004 v obci Holašovice. Jedná se zejména o opravu obecní
komunikace v horní části obce, zatrubnění dolní stoky na návsi, řešení
protipovodňových opatření, oprava fasád obecních budov na návsi,
osvětlení návsi atd.
V této souvislosti zastupitelstvo nadále pověřuje starostu neprodleným
a okamžitým řešením výše uvedených úkolů, které musí být provedeny
v termínu nejpozději do poloviny měsíce července. Starosta na další schůzi
připraví finanční rozpočet akcí a předloží jej k posouzení zastupitelstvu.
V této souvislosti je nutné získat stanoviska dotčených orgánů (památkáři,
SCHKO apod.)
6.)

Bod č. 2 – Zápis z kontroly hospodaření obce Jankov za r. 2003).
Místostarostka informovala zastupitelstvo o výsledcích provedené kontroly
hospodaření Obce s důrazem na čerpání finančních prostředků z účtu Obce
vedeného u ČSOB a.s. Zastupitelé vzali zápis na vědomí a pověřují starostu
a účetní prošetřením a odstraněním zjištěných závad uvedených v tomto
zápise. Odstranění závad bude překontrolováno na příštím zastupitelstvu.
Tento zápis z kontroly je nedílnou přílohou tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.

7.)

Bod č. 3 – Vyjádření k projektové trase).
Zastupitelstvo souhlasí s vedením kabelu NN na pozemku Obce v souladu
s ustanovením smlouvy (dohody o zřízení stavby). Kontrolou provedení
úkonu zastupitelstvo pověřuje starostu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

8.)

Bod č. 4 – Žádosti občanů
Ve věci žádosti paní Alexandry Homolkové o snížení nájemného
se zastupitelstvo dohodlo na následujícím postupu:
Zastupitelstvo
pověřuje
starostu
vyrozumět
paní
Homolkovou,
že je potřeba zdůvodnit žádost, dále je potřeba uvést finanční podklady
(měsíční, roční rozvahu či roční obrat) a napsat představu placení ročního
nájemného. Dále zastupitelstvo paní Homolkové doporučuje v co nejkratší
možné době vyrovnat veškeré závazky vůči Obci.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Ve věci žádosti paní Hany Eiblové ke stavbě rybníčku zastupitelstvo nemá
námitek, jelikož bylo doloženo vyjádření vlastníků sousedních pozemků.
Tento souhlas však nenahrazuje stavební povolení.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ve věci žádosti paní Pavlíny Dobešové o zřízení dětského koutku v obci
Holašovice se zastupitelstvo usneslo takto:
Zastupitelstvo s vybudováním dětského koutku v obci souhlasí a podpoří
jej. Tímto pověřuje starostu zařízením vybudováním dětského koutku
na parcele místní školy v její dolní části. Starosta zadá truhlářskou výrobu
dětské prolézačky, houpačky, krytého pískoviště, stolku a lavičky.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ve věci žádosti poskytnutí neinvestičního příspěvku paní Petře Procházkové
na neinvestiční provoz mateřské školky. Zastupitelstvo s žádostí souhlasí
a rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci ve stejné výši jako se přispívá
na ostatní děti v Obci. Vyřízením žádosti zastupitelstvo pověřuje starostu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.)

Bod č. 5 – Různé – žádost dětí z Holašovic o vybudování dětského
hřiště).
Zastupitelstvo se zabývalo písemnou žádostí sepsanou dětmi z obce
Holašovice, projednalo ji s nimi a usneslo se žádost řešit následovně:
Vzhledem k problematickému výběru vhodné lokality na vybudování
nového asfaltového dětského hřiště a časové náročnosti zastupitelstvo
souhlasí s tím, že podpoří rámcovou rekonstrukci dětského hřiště
na pozemku místní školy v Holašovicích tak, že zajistí jeho uvedení
do provozuschopného stavu (odplevelení, navezení antuky, obsečení
apod.). Dále zastupitelstvo pověřuje místostarostku zajištěním někoho
z řad dětí, kdo bude zodpovídat za údržbu a pořádek na tomto hřišti.
Zastupitelstvo zajistí podmínky pro údržbu hřiště (hrablo, vál, vodu atd.).
Zajištěním pověřuje starostu s termínem zhotovení nejdéle do poloviny
měsíce června.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

10.)

Bod č. 5 – Různé – koupě malotraktoru (sekačky), motorové pily
a křovinořezu pro potřeby Obce).
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo návrh pana J. Trantiny na nákup
traktorové sekačky, pily a křovinořezu. Zajištěním podmínek nákupu
zastupitelstvo pověřuje starostu a p. Trantinu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

11.)

Bod č. 5 – Různé – legislativa, daně).
V souvislosti se zněnou daňových zákonů od 1. 5. 2004 zastupitelstvo
pověřuje starostu ve spolupráci s daňovým poradcem a účetní obce zjistit
právní rámec podmínek, povinnosti a potřeby přihlásit se k placení daně
z příjmů. Výsledek předloží na dalším zastupitelstvu.
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12.)

Bod č. 5 – Různé – uzavření smluv s domácnostmi na odběr vody
v obci Holašovice)
Zastupitelstvo neprodleně pověřuje starostu přípravou smlouvy na odběr
vody v obci Holašovice. Tuto smlouvu nechat právně prověřit a předložit
k podpisu domácnostem v Obci. Termín splnění do konce měsíce května.

13.)

Bod č. 5 – Různé – Selské slavnosti).
J. Jílek a Jos. Trantina rámcově informovali zastupitelstvo o stavu příprav
na Selské slavnosti 2004. V této souvislosti zastupitelstvo požádali
o zvýšení prostředků na kulturní programy o 50 tis. Kč tj. na částku
230 tis. Kč. 70 tis. z této částky bude zpětně vykryto přiznanými dotacemi
na akci z příslušných fondů (KÚ, Nadace Vltava).
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

14.)

Bod č. 5 – Různé – turistické a dopravní značení obce Holašovice).
Jos. Trantina informoval o krajně nevyhovujícím turistickém a dopravním
značení do obce Holašovice. Bylo dohodnuto, že tuto záležitost bude
zastupitelstvo řešit a zástupci Obce toto projednají 6. 5. 2004 na schůzce
s finančním poradcem ve vztahu k možnostem čerpání prostředků
z dostupných fondů a grantů.

15.)

Bod č. 5 – Různé – vývěsky v Obcích).
M. Jílková vznesla návrh na řešení vhodnosti, účelovosti a estetičnosti
obecních vývěsek a plakátovacích ploch. Zastupitelstvo bere návrh
na vědomí a souhlasí s jeho řešením tak, že pověřuje starostu prověřením
možností řešení s památkáři a zadáním vývěsek do výroby (vývěska na
parte, nové plakátovací plocha, apod.).
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

16.)

Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude
od 18:00 hod na obecním úřadě v Jankově.

v úterý

Příloha zápisu:
Zápis z kontroly hospodaření Obce Jankov
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
P. Melmer – člen zastupitelstva Obce
J. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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