Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 010/2004
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Monika
Koubová, Michal Chrt, Jan Jílek
Omluven: Marie Vaňková – dovolená, Pavel Melmer - dovolená
Hosté: nikdo
Dne: pátek 2. července 2004
Od: 18:00 hod
Místo: pohostinství 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 takto:
Bod č. 1 – Kontrola plnění zápisu č. 009/2004.
Bod č. 2 – Odsouhlasení smlouvy na odběr vody.
Bod č. 3 – Žádosti občanů.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 010/2004 ověří M.Chrt a M. Koubová
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva - kontrola zápisu
č. 009/2004 schůze zastupitelstva)
a. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holašovice).
Nadále v řízení: M. Jílková informovala zastupitelstvo o aktuálním stavu
ve věci bezúplatného převodu státních pozemků PK p. č. 3312/2 a 3299
v k. ú. Holašovice do majetku Obce Jankov a okolnostech v jednání s Kat.
úřadem ČB. Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí a řízením celé této
záležitosti nadále pověřuje místostarostku M. Jílkovou.
b. Převod Infocentra v Holašovicích do majetku Obce).
V řízení: M. Jílková informovala zastupitelstvo o aktuálním stavu ve věci
převodu bývalé školy v Holašovicích „Infocentra“ do majetku Obce Jankov.
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Jednání o této záležitosti mezi pověřenými stranami proběhne
dne 13. 7. 2004 za v Infocentru v Holašovicích. Zastupitelstvo informaci
vzalo na vědomí a řízením celé této záležitosti nadále pověřuje
místostarostku M. Jílkovou.
c. Správa Obecních lesů).
V řízení: Starosta informoval o návrhu nového smluvního vztahu, který
předložil k věcným a právním korekturám právníkovi a místostarostce.
d. Hostinec Holašovice – rekonstrukce).
V řízení: Starosta informoval, že Obec s podanou žádostí o poskytnutí
finančního grantu prostřednictvím fondu SROP na pokrytí stavebních úprav,
prací a vybavení hospody jsme v prvním kole neuspěli. Tato žádost bude
podána opakovaně do kola druhého, které proběhne v měsíci září.
Zastupitelstvo pověřuje starostu celou záležitost monitorovat.
e. Různé – rekonstrukce pramenišť v Holašovicích).
Splněno: Starosta a Jos. Tratina informovali o protokolárním předání díla.
f. Návrh smluv na vybavení hospody Holašovice od n.p. Budvar).
V řízení: Tato záležitost byla vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění obou
stran a dovoleným odložena na měsíc září. Projednáním a přípravou smluv
nadále zastupitelstvo pověřuje starostu, místostarostku a J. Jílka.
g. Různé – investiční akce Holašovice).
V řízení: Starosta zastupitelstvo informoval o průběhu prací, které by měly
být předány k 15. 7. 2004.
h. Různé – uzavření smluv s domácnostmi na odběr vody
v obci Holašovice).
V řízení: Bude součástí hlavního jednání zastupitelstva.
i. Různé – turistické a dopravní značení obce Holašovice).
V jednání: Tato záležitost bude řešena prostřednictvím kanceláře
ekonomického poradenství, kde se bude Obec snažit získat finanční
prostředky z dostupných fondů a grantů. Dále do tohoto projektu bude
zapojeno sdružení Obcí Blanský les.
j. Různé – vývěsky v Obcích).
Splněno: Starosta informoval, že vývěsky a plakátovací plochy v obcích
jsou vyrobeny a zavěšeny.
k. Smlouva o dílo – vyhotovení konceptu a návrhu Územního
plánu obce Jankov).
V jednání: Smlouva s Ing. arch. St. Kovářem byla projednána, výsledky
jednání byly sděleny zastupitelstvu, které je vzalo na vědomí. Vzhledem
k neuspokojivým závěrům z příslušných jednání se zastupitelstvo rozhodlo
o pozvání Ing. arch. Pavelkové na další jednání zastupitelstva k projednání
alternativního smluvního návrhu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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l. Různé - informace o stavu finančních prostředků).
Vzato na vědomí:
m. Různé – soudní spor s p. Bürgrem).
Vyřízeno:
n. Různé – zapůjčení stánků).
Vyřízeno:
o. Různé - Audit = přezkoumání hospodaření Obce Jankov
za r. 2003).
Splněno:
p. Různé - Selské slavnosti).
V řízení: Přípravy probíhají v plném proudu. J. Jílek zastupitelstvo
informoval o stavu finalizace příprav na Selské slavnosti v Holašovicích.
q. Různé - bílení hospod).
Splněno:
6)

Bod č. 2 – Odsouhlasení smlouvy na odběr vody).
Starosta informoval zastupitelstvo, že smlouva je připravena k rozeslání
a uzavření s jednotlivými odběrateli vody v obci Holašovice. Zastupitelstvo
smlouvu jednohlasně schválilo a uložilo starostovi její uzavření s odběrateli
nejdéle do konce měsíce září.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

7)

Bod č. 3 – Žádosti občanů).
Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Reitingera o obnovení bývalé obecní cesty
v Jankově z důvodu bezúčelovosti pro občany obcí a nedostatku
fin. prostředků.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odložilo žádost manželů Skočovských o pronájem zasedací
místnosti za účelem skladovacích prostor na příští zasedání.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Zemana o uhrazení neinvestičních
nákladů na dítě v mateřské škole v ČB. Zastupitelstvo odsouhlasilo,
že uhradí náklady tak jako by dítě navštěvovalo MŠ v Čakově.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Na veškeré projednané žádosti občanů neprodleně písemně odpoví
starosta.

8)

Bod č. 4 – Různé).
Zastupitelstvo si odsouhlasilo program a kompetence k rozšířené schůzi
zastupitelstva.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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9)

Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v úterý 10. 8. 2004
od 19:00 hod na OÚ Jankov.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Chrt – člen zastupitelstva Obce
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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