Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 005/2006
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Petr Trantina, Marie Vaňková,
Pavel Melmer, Chrt Michal, Jan Jílek
Omluven: Jaroslav Kučera - nemoc
Hosté: Václav Jílek, Václav Žalud
Dne: úterý 11. dubna 2006
Od: 18:00 hod
Místo: Infocentrum Holašovice
Program:
1)

Předsedající schůze Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno.

2)

Předsedající shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3)

Předsedající 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 zápisu č.4/2006.
Bod č. 2 – Řešení zpracování projektu a příprava realizace kanalizace
a ČOV v obou obcích (Jankov a Holašovice).
Bod č. 3 – Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční akcí
v obou obcích pro rok 2006.
Bod č. 4 – Selské slavnosti 2006.
Bod č. 5 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 005/2006 ověří M. Vaňková a P. Melmer
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu
č. 4/2006)
Projednání obchvatové silnice v Holašovicích)
V řízení:

1

Projednání Obecně závazné vyhlášky Obce Jankov
č. 1/2006 O místních poplatcích)
Schváleno: Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku Obce Jankov
č. 1/2006 o místních poplatcích.
Značení Obcí – reflexní značky
V řízení: Zastupitelstvo pověřuje M. Vaňkovou a Josefa Trantinu konečným
vyřešením a objednáním značek do obou obcí.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Převod Infocentra do majetku Obce)
V řízení:
Žádosti o přidělení palivového a stavebního dřeva
Zastupitelstvo
pověřuje
P.
Melmera
vyrozuměním
o přidělení palivového a stavebního dřeva z obecních lesů.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

žadatelů

Žádost o zřízení protipovodňového opatření Klimeš –
Holašovice.
V řízení:
Žádost V. Jílka o koupi a prodeji pozemků v souvislosti
s řešením obchvatové komunikace v Holašovicích
V řízení:
Obecně závazná vyhláška Obce Jankov o zákazu vjíždění,
parkování či skladování materiálu na veřejném prostranství
Zastupitelstvo schválilo návrh obecně závazné vyhlášky k výše uvedeným
opatřením a uložilo ji v potřebné lhůtě vyvěsit na Úřední desce Obce.
Při další kontrole zápisu nebyly zastupitelstvem shledány žádné další
nedostatky. Stav v řešení dalších bodů viz níže.
6)

Bod č. 2 – Řešení zpracování projektu a příprava realizace
kanalizace a ČOV v obou obcích (Jankov a Holašovice).
Na základě jednání starosty se zástupci firmy Hydroprojekt ohledně
zpracování projektové dokumentace, vydání územního rozhodnutí následně
stavebního povolení a zjištění dalších informací ohledně realizace celé
stavby v předpokládaném rozsahu, zastupitelstvo opakovaně projednalo
tuto záležitost. Při svém rozhodování o dalším pokračování v této aktivitě
zastupitelstvo vycházelo z uvedených informací a předložené nabídky
na předběžný rozpočet celé stavby. Zastupitelstvo rozhodlo vzhledem
k rozsahu celého projektu, nedostatečnému personálnímu zabezpečení
ze strany Obce, finančnímu rozsahu (Jankov ČOV a kanalizace
předpokládaný rozsah 42.680.000,- Kč a Holašovice ČOV a kanalizace
24.903.000,- Kč) a blížícímu se konci volebního mandátu tohoto
zastupitelstva v této aktivitě dále nepokračovat a odložit ji pro další
volební období.
Pro: 3
Proti: 5
Zdržel se: 0
2

7)

Bod č. 3 - Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční
akcí v obou obcích pro rok 2006)

Investiční akce

Rekonstrukce hospody v Holašovicích
V řízení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí stav prací na rekonstrukci objektu.
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V řízení: Starosta zastupitelstvo informoval o stavu v jednání se stavební
firmou Jáchym, která bude uvedený objekt rekonstruovat. O celkovém
výsledku jednání v rekonstrukci objektu bude starosta zastupitelstvo
informovat na dalším zasedání.
Územní plán – ukončení připomínkového řízení návrhu
konceptu ÚP Jankov a Holašovice)
V řízení: Předpokládaný termín projednání souborného stanoviska
k Územnímu plánu v obou obcích zastupitelstvem je v měsíci dubnu.
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V řízení: Starosta zastupitelstvo informoval o zadání zpracování nabídek
dle předložené žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka Nekysel. Výsledky
nabídkového řízení by měla jmenovaná komise předložit ke schválení
do dalšího zasedání zastupitelstva.

Neinvestiční akce
Oprava hospoda a KD Jankov
V řízení: Výměna oken bude realizována v termínu 23. – 24. 4. 2006.
Splněno: P. Melmer informoval o opravě komína v KD Jankov firmu
Komin SOS s.r.o.
V řízení: Rekonstrukce schodů ke vchodu do předsálí a sálu KD v Jankově.
Podání žádostí a grant a forma spolupodílení Obce
V řízení: Starosta informoval o neúspěšném vyhodnocení žádosti o grant
na podporu Selských slavností 2006. Další grantové žádosti jsou v řízení.
Zatrubnění návsi v Holašovicích
V řízení:
8)

Bod č. 4 – Selské slavnosti 2006)
Zastupitelstvo schválilo výši vstupného na selské slavnosti 2006
ve výši 60,- Kč dospělá vstupenka a 30,- Kč děti od 6ti do 10ti let, a osoby
ZTP. Zastupitelstvo schválilo výši celodenního parkovného v částce 20,- Kč
pro osobní automobil a 60,- Kč pro autobus.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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9)

Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že byly zaslány smlouvy vybraným
řemeslníkům, kteří se Slavností zúčastní.
Dále zastupitelstvo schválilo termín 10. ročníku Selských slavností
na 21. a 22. 7. 2007.
Různé)
Zastupitelstvo obce konstatuje, že obec není schopna svými orgány
svěřený výkon státní správy na úseku přestupků vykonávat. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce, aby k zajištění uvedené části výkonu státní správy
uzavřel se statutárním městem České Budějovice veřejnoprávní smlouvu
dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schválilo opravu sakrálních
a kamenného kříže na návsi v Holašovicích.
Starosta zastupitelstvo
památkových objektů na
fasád objektů a stavu
o přidělení mimořádných
ČR na jejich opravu.

kapliček

v obou

obcích

informoval o průběhu jednání s vlastníky
návsi v Holašovicích ohledně barevnosti průčelí
v předložení a posouzení komplexní žádosti
finančních prostředků Ministerstvem kultury

Zastupitelstvo vyslovilo nespokojenost s pracovními výkony obecního
zaměstnance a uložilo starostovi a místostarostům provést osobní pohovor
s výsledkem přijmutí nápravných opatření.
M. Vaňková informovala o aktuálním stavu účtu Obce. Zastupitelstvo vzalo
její informaci na vědomí.
10)

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

Ing. Jan Jílek - starosta Obce
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