Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 005/2007
z mimořádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav
Kučera, Pavel Moučka, Pavel Melmer, Radek Maxa
Omluven: Stanislav Bauer, František Řezníček – pracovní povinnosti
Hosté: nikdo
Dne: pondělí 25. června 2007
Od: 17:00 hod
Místo: obecní úřad Jankov
Program:

1.)

Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně řádně svoláno
z hlediska potřeby řešení následujících bodů jednání.

2.)

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3.)

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva takto:

Bod č.1 - Schválení závěrečného účtu Obce za rok 2006
Bod č.2 – Schválení závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření
sdružení České dědictví UNESCO za rok 2006
Bod č.3 - 10. Selské slavnosti Holašovice 2007 - stav přípravy
Bod č.4 – Vesnice roku 2007 – prezentace zhodnocení
Bod č.5 – Různé
Výsledky hlasování:

Pro: 7

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 005/2007 ověří Jaroslav Kučera a Marie
Vaňková.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – Schválení závěrečného účtu
Obce za rok 2006
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce za rok 2006 bez výhrad. Podklady
k závěrečnému účtu byly zveřejněny na Úřední desce Obce dne 30.5.2007 a
sejmuty dne 25.6.2007.
Podklady:
Hodnotící zpráva za rok 2006
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
o Nedostatek:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2006 byl zjištěn nedostatek, který
nemá závažnost nedostatku uvedených v paragrafu 10 zák. č. 420/2004
Sb. pod. písm.c): - kontrolní výbor nedoložil svojí činnost zápisy
pořízenými v roce 2006 dle ustanovení par. 119 zák. č. 128/2000 Sb. O
obcích (obecních zřízeních).
o Přijaté opatření:
Zastupitelstvo uložilo předsedovi kontrolního výboru p. Jaroslavu
Kučerovi pořizovat a archivovat zápisy z kontrolní činnosti zastupitelstva
dle ustanovení par. 119 zák. č. 128/2000 Sb. O obcích (obecních
zřízeních)
Finanční výkaz 13/2006
Rozvaha 13/2006
Předvaha analytická 13/2006

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.2 – Schválení závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání
hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2006
„Zastupitelstvo Obce Jankov vzalo všemi přítomnými na vědomí závěrečný účet
spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
České dědictví UNESCO za rok 2006“.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 – 10. Selské slavnosti Holašovice 2007 - stav přípravy)
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a zajištění Selských slavností
Holašovice 2007. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Bod č. 4 – Vesnice roku 2007 – prezentace)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o prezentaci obcí Jankov a
Holašovice hodnotící komisi krajského kola Vesnice roku 2007. Rozhodnutí
hodnotící komise o výsledcích krajského kola soutěže Vesnic roku 2007 by měly
být známy v prvním týdnu měsíce července r.2007.
Bod č.5 - Různé)
Zastupitelstvo ukládá starostovi zadat inzerát na provozovatele Formanky
v Jankově do inzertní rubriky deníku Jč. listů.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Velkoobjemové kontejnery na netříděný (nebezpečný) odpad v obou obcích budou
přistaveny dne 4.7.2007 a odvezeny dne 9.7.2007. Občané o tomto budou dále
informování zvláštním dopisem.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
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Zápis ověřili:
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta
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