Obecní úřad Jankov
osada Holašovice
Jankov
373 84 p. Dubné

Zápis č. 001/2002
z ustavujícího zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce Jankov
Účastníci nově zvolení zastupitelé:
Josef Trantina, Ladislav Trantina, Jaroslav Kučera, Miloslava Jílková, Pavel Melmer,
Marie Vaňková, Michal Chrt, Monika Koubová, Jan Jílek
Hosté: Zdeněk Bürger – stávající starosta obce
Dne: 15. 11. 2002
Od: 18:30 hod
Místo: Obecní úřad Jankov
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)

11.)

Starosta Zd. Bürger přivítal nově zvolené zastupitele OÚ a předal jim
Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva do OÚ Jankov.
Zastupitelé se dohodli na skutečnosti, že zápis zapíše Jan Jílek.
Zastupitelé se dohodli, že zápis ověří P. Melmer a M. Koubová.
Zastupitelé se dohodli na předání mandátu řízení ustavující schůze
nejstaršímu členovi Josefu Trantinovi.
J. Trantina vyzval všechny členy k podepsání ustavujícího slibu, slib přečetl
a zastupitelé složili slib věrnosti do rukou p. Trantiny.
Zvolení zástupci (strany) byli vyzvání k předložení návrhů na místo starosty
a místostarosty.
M. Vaňková jako „mluvčí“ obce Jankov navrhla na výše uvedené funkce J.
Kučeru jako kandidáta na starostu a M. Jílkovou na funkci místostarosty.
J. Trantina, jako mluvčí
za stranu nezávislých kandidátů a obce
Holašovice, navrhl jako kandidáty na místo starosty J. Trantinu a na místo
místostarosty J. Jílka.
Zastupitelé se dohodli na uvolněném starostovi.
P. Trantina vyzval zastupitele k návrhu předsedů na finanční a kontrolní
komise. Na tento post nabídl kandidaturu J. Trantina – předseda kontrolní
komise (pokud nebude zvolen jako starosta) a M. Vaňková jako předseda
finanční komise.
Zastupitelé se dohodli na tajné volbě starosty a místostarosty.

12.)

Zastupitelé v tajném hlasování zvolili 5 hlasy jako starostu
6 hlasy jako místostarostu M. Jílkovou.

Výsledky hlasování:
Starosta:
J. Kučera
J. Trantina

Místostarosta:
M. Jílková
J. Jílek

13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)

25.)
26.)
27.)
28.)
29.)

J. Kučeru a

5 hlasů
4 hlasy

6 hlasů
3 hlasy

J. Kučera a M. Jílková přijali funkce, do kterých byli v rámci zastupitelstva
zvoleni.
Stávající starosta přivítal ve funkcích nově zvolené členy p. Kučeru a pí.
Jílkovou.
Předsedou na pozici kontrolní komise byl ve veřejném hlasování
jednohlasně zvolen J. Trantina a na pozici předsedy finanční komise byla
jednohlasně zvolena M. Vaňková.
Zastupitelé tento návrh schválili a pověřili jeho plněním J. Kučeru a finanční
komisi.
Jako členové finanční komise byli se souhlasem jmenováni L. Trantina a M.
Chrt.
Jako členové kontrolní komise byli předsedou se souhlasem jmenováni P.
Melmer a J. Jílek.
Jako pokladní byla určena s jejím souhlasem M. Koubová.
Předsedu stavební komise bude suplovat starosta obce.
Revizí jednacího řádu byl pověřen do příští schůze starosta a místostarosta.
Zastupitelé odsouhlasili pravidelné schůze zastupitelstva na každé první
úterý v měsíci a jinak dle potřeby. Začátky zasedání byly určeny na 19:00
hod.
Zastupitelé odsouhlasili, že starosta vyvěsí 10 dní před zasedáním program
schůzí, který může být operativně doplněn přímo na zasedání.
Zastupitelstvo konstatovalo, že vznikl problém s převzetím úřadu od
bývalého starosty. Nový starosta se pokusí domluvit si postup s bývalým
starostou na předání úřadu.
Zodpovídá: starosta a místostarosta
M. Koubová se dohodne se statutárními zástupci OÚ a bývalou pokladní OÚ
M. Hálovou na předání pokladny a s tímto podepíše hmotnou
zodpovědnost.
Zastupitelstvo na příští schůzi projedná sraz místních důchodců obou obcí
(termín, místo, zajištění, atd.).
M. Jílková navrhla se seznámením veřejnosti s investičními akcemi, které se
udělaly za posledních 8 let a přednést je na veřejné schůzi.
Zastupitelé se dohodli na pořádání schůzí střídavě v Jankově místo OÚ a
Holašovice (Infocentrum).
Zastupitelé se dohodli na pořádání veřejných schůzí min. 1x za pololetí.
Tato veřejná schůze bude mimo zasedání zastupitelstva. Dále zastupitelé
odsouhlasili uspořádání veřejné schůze před Selskými slavnostmi a po
Selských slavnostech v Holašovicích.

30.)

Termín další schůze 3. 12. 2002 od 19:00 hod.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva OÚ
Zápis ověřili:
P. Melmer – člen zastupitelstva
M. Koubová – člen zastupitelstva

