Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 017/2003
z řádné schůze zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková,
Monika Koubová, Chrt Michal, Melmer Pavel, Jan Jílek
Dne: středa 26. listopadu 2003
Od: 19:00 hod
Místo: Hostinec „U Melicharů“ v Holašovicích
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.
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 017/2003 ověří M. Jílková a M. Koubová

4.)
5.)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva kontrola zápisu
č. 016/2003 schůze zastupitelstva)
Zastupitelé se dohodli, že kontrola zápisu č. 16/2003 bude provedena
na dalším zasedání tj. 2. 12. 2003.

6.)

Bod č. 2 programu schůze zastupitelstva – příprava Selských
slavností Holašovice na rok 2004)
J. Jílek na základě předložené a schválené koncepce organizace a přípravy
pořádání Selských slavností v Holašovicích 2004 zastupitelstvo informoval
o aktuálním stavu průběhu příprav.
Zastupitelstvo se usneslo, že Selské slavnosti zastřeší Jan Jílek a ten má
mandát v této souvislosti za Obec Jankov jednat.
Neměnný termín akce je stanoven na 24. – 25. 7. 2004.
Bylo konstatováno, že pan hetman Jč. kraje RNDr. Jan Zahradník opět
převezme záštitu nad touto akcí. Potvrzeno osobně na návštěvě u pana
hejtamana, které se zúčastnili za Obec Kučera a Jílek.
Termín: 20. 1. 2004
Zodpovídá: Kučera, Jílek
pp. Kučera a Jílek zastupitelstvo informovali o splnění právních podmínek
nezbytných k pořádání akce.
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Dále bylo konstatování, že zastupitelstvo na další samostatné schůzi
zastupitelstva v měsíci lednu připraví návrh úprav k samostatné Obecní
vyhlášce a tržnímu řádu, tj. dokumentům vztahujícím se k dané akci.
Termín: 20. 1. 2004
Zodpovídá: Jílek
Zastupitelé se vzájemně dohodli na rozdělení kompetencí a zodpovědnost
při přípravě Selských slavností.
Vedením pracovního a přípravného týmu č. 1 byl pověřen pan Trantina
Josef, který si zvolil jako spolupracovníka pana Melmera Pavla.

Tento tým bude mít na starosti:







Zajištění kulturního programu slavností.
Vyváženost a pestrost skladby kulturního programu.
Dětské divadlo, kejklíři, tamboři, atrakce pro děti i dospělé.
Smluvní
zajištění
účinkujících
(požadavek
na
ubytování
a stravování).
Dodržení schváleného rozpočtu na kulturní obsazení celé akce.
Zodpovědnost za dodržování a návaznost termínů apod.

Vedením pracovního a přípravného týmu č. 2 byla pověřena paní Vaňková
Marie, která si zvolila jako své spolupracovníky paní Koubovou Moniku
a pana Hovorky Jaroslava.

Tento tým bude mít na starosti:

Zajištění vystavovatelů a prodejců.
Kvantitativní zajištění – množství cca 230 stánků, pestrost
Kvalitativní spektrum – dobový charakter a tvůrčí ztvárnění
vystavovaného zboží, stylové oblečení.
 Smluvní zajištění vystavovatele či prodejce.
 Seznámení prodejců s podmínkami tržního řádu.
 Zodpovědnost za dodržování a návaznost termínů apod.
Oba tyto týmy si připraví koncepci a systém práce s termíny plnění
a požadavky na rozpočet akce.
Termín: 20. 1. 2004
Zodpovídá: vedoucí týmů p. Trantina a pí. Vaňková




Zastupitelé se dále dohodli, že p. Jílek připraví návrh na organizační
zabezpečení celé akce a návrh systému spolupráce.
Další úkoly vyplývající z jednání:
 Starosta zařídí termín a čas setkání s organizátory Křemežských
veletrhů – termín: do 10. 1. 2004.
 J. Jílek nechá zpracovat návrh prezentačních materiálů (letáků)
termín do 20. 1. 2004.
 J. Jílek koordinuje činnost na zpracování www stránek, které
by měly přispět ke zdárnému provedení akce – termín:
do 31. 1. 2004.
 Starosta zařídí výhledovou možnost parkovacích ploch při pořádání
akce v okolí Holašovic se ZD Jankov – termín: do 20. 1. 2004.
 Další záležitosti budou řešeny operativně a na dalším setkání budou
diskutovány.
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7.)

Odměna za práci na Selských slavnostech byla zastupitelstvem
odsouhlasena ve výši 50.000,- Kč. V případě zdařilosti akce si zastupitelstvo
vyhrazuje právo na mimořádnou odměnu jejím organizátorům.

8.)

Termín další řádné schůze zastupitelstva bude 2. 12. 2003 od 19:00 hod
na Obecním úřadě v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Jílková – člen zastupitelstva Obce
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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