Obecní úřad Jankov
Holašovice

Jankov 73
373 84 p. Dubné

Zápis č. 002/2002
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: nikdo
Dne: 3. 12. 2002
Od: 19:00 hod
Místo: Infocentrum Holašovice
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

7.)
8.)
9.)

10.)

11.)

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je schopno usnášení.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu a program byl jednohlasně schválen
všemi členy zastupitelstva.
Zastupitelé se dohodli, že zápis ověří M. Vaňková a J. Trantina.
Bod č. 1 programu jednání) Kontrola zápisu č. 001 z ustavující schůze
zastupitelstva:
Doplnění bodu č. 9 minulého zápisu: Zastupitelé se na svém prvním
zasedání dohodli na uvolněném starostovi. Proběhlo hlasování
s výsledkem:
Pro: 8 členů
Proti: 1 člen (Trantina Jos.)
Oprava bodů č. 15, 17, 18 slovo komise se nahrazuje za pojem výbor.
Bod č. 2) Starosta a místostarosta informovali o průběhu předávání úřadu
obce. Zastupitelstvo schválilo statutárním zástupcům placené právní
konzultace s předáním úřadu.
Bod č. 3) Starosta a místostarosta předložili k doplnění Jednací řád.
Jednací řád byl členy zastupitelstva doplněn, připomínkován a ukládá
M. Jílkové zapracování připomínek. Na příští schůzi bude nový Jednací řád
předložen ke schválení.
Bod č. 4) Starosta informoval o stavu finančních prostředků na účtu
OÚ Jankov. Stav financí dle výpisu z účtu je k 27. 11. 2002 3.044.256,62 Kč včetně cca 870.000,- Kč, které byly okresním úřadem
poukázány na posílení vodovodního řádu obce Holašovice.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č. 5) Zastupitelstvo schválilo termín a program veřejné schůze
(rozšířené informační schůze zastupitelstva). Termín konání je ve středu
18. 12. 2002 od 19:00 hod v KD Jankov. Zastupitelstvo ukládá starostovi

12.)

13.)
14.)

15.)

16.)
17.)

18.)

19.)

a místostarostovi vyvěsit program veřejné schůze a zařídit roznesení
pozvánek občanům.
Bod č. 6) Zastupitelstvo projednalo a schválilo termín srazu místních
důchodců obou obcí a stanovilo jej na 21. 12. 2002 od 15:00 v pohostinství
v Holašovicích. Zastupitelstvo ukládá M. Vaňkové roznesení pozvánek
a zajištění občerstvení po dohodě s p. Vránou a J. Kučerovi ukládá zajištění
hudby. Dále zastupitelstvo pověřilo hlídáním jubilejních výročí a narozenin
občanů obcí M. Koubovou (Holašovice) a M. Vaňkovou (Jankov).
Bod č. 7) Zastupitelstvo projednalo návrh Katastrálního úřadu Č. Bu.
na obnovení potoků v Holašovicích a vzalo jej na vědomí s konstatováním,
že počká na oficiální písemnou žádost Katastrálního úřadu.
Bod č. 8) Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí minulého
zastupitelstva o nákupu barevných leteckých snímků obcí Jankov
a Holašovice formátu A2. Snímky budou od 6. 12. 2002 k dispozici
k nahlédnutí a k zakoupení na Obecním úřadě, v Nákupním středisku
v Holašovicích a Jankově, v hostincích obou obcí, keramická dílna Böhmovy
Holašovice a v Infocentru Holašovice za cenu 239,- Kč á 1 ks. Snímky
budou zahrnuty do skladové evidence. Zastupitelstvo pověřuje starostu
zajištěním tohoto úkolu.
Bod č. 9) Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí návrh
protipovodňových opatření v obci Jankov, dále žádost manželů Dobešových
o nápravě poškozené obecní odpadní kanalizace v Holašovicích. Ukládá
M. Jílkové objasnit majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům
v KÚ Jankov do příští schůze zastupitelstva. Zastupitelstvo ukládá
starostovi zajistit nabídkové řízení na odstranění poškozené kanalizace
u rodinné parcely manželů Dobešových do 14 dnů. V této souvislosti
se starosta rozhodne o zřizovateli nápravy a nápravu zajistí.
Bod č. 10) Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí anonym doručený
na Okresní úřad na činnost minulého zastupitelstva OÚ a uložilo starostovi
vyvěsit jej do vývěsky.
Bod č. 11 Různé) Zastupitelstvo konstatovalo, že příprava podkladů
pro seznámení veřejnosti s investičními akcemi, které se udělaly
za posledních 8 let a přednést je na veřejné schůzi je úkol, který musí být
proveden ve velmi úzké spolupráci s předešlým zastupitelstvem. Pokud
nebude ochota starého zastupitelstva spolupracovat, tak zastupitelstvo
odsouhlasilo finanční odměnu za spolupráci účetní OÚ pí. M. Bürgerové.
Bod č. 11 Různé) Zastupitelstvo vzalo na vědomí ústní výpověď
p. Holuba, stávajícího topiče v Jankově. Zastupitelstvo ukládá starostovi
oslovit p. Holuba k prodiskutování dohody o dokončení topné sezóny v obci
Jankov. Pokud smlouvu neprodlouží tak zastupitelstvo ukládá starostovi
zajistit topiče do konce topné sezóny.
Bod č. 11 Různé) Odměny členů zastupitelstva:
Zastupitelstvo schválilo měsíční odměnu starostovi v zákonné výši,
tj. 22.520,- Kč hlasováním takto:
Pro: 8 členů
Proti: Nikdo
Zdržel: 1 člen (Trantina Jos.)
Zastupitelstvo schválilo měsíční odměnu místostarostovi ve výši 5.180,- Kč
hlasováním takto:
Pro: všichni

20.)
21.)
22.)

23.)
24.)

Zastupitelstvo schválilo měsíční odměnu vedoucím výborů a pokladní ve
výši 870,- Kč a jednotlivým členům zastupitelstva ve výši 300,- Kč
hlasováním takto:
Pro: všichni
Bod č. 11 Různé) Zastupitelstvo schválilo vyjádření se k modernizaci
objektů ZD Jankov. Vyjádření slouží jako podklad pro Agenturu SAPARD
při MZE v Č.B.
Bod č. 11 Různé) Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis pí. B. Charvátové
o náhradě způsobené škody a ukládá starostovi se tímto případem dále
zabývat (zhotovení právních a dalších odborných expertíz).
Bod č. 11 Různé) Zastupitelstvo jednohlasně schválilo dispoziční právo
na účtu OÚ těmto členům zastupitelstva: J. Kučerovi, M. Jílkové a J. Jílkovi.
Každý zastupitel bude mít dispoziční právo samostatně. Pověření společně
zařídí změnu podpisových vzorů v bance.
Bod č. 11 Různé) Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že M. Koubová
převzala pokladnu Obecního úřadu.
Termín další schůze 7. 1. 2003 od 19:00 hod na Obecním úřadě v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva OÚ

Zápis ověřili:
J. Trantina – člen zastupitelstva
M. Vaňková – člen zastupitelstva

