Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 06/2016
z mimořádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, Milan Kukla, Lukáš Hála, Ing. Andrea Wolfová, František Řezníček
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: neděle 16.10.2016
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
1.)
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně svoláno z hlediska
nutnosti potřeby řešení následujícího bodu jednání.
2.)

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

3.)

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, kde byl k projednání
vznesen níže uvedený bod.
•

4.)

Bod č.1 – Předložení návrhu Ing. Janem Jílkem zastupitelstvu obce Jankov na
odstoupení z funkce starosty a vzdání se mandátu zastupitele z osobních důvodů

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 06/2016 ověří Marie Vaňková a Radek Maxa

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta předložil návrh zastupitelstvu obce Jankov na jeho odstoupení z funkce
starosty a vzdání se mandátu zastupitele z osobních důvodů.
Na dotaz zastupitelstva přednesl několik z jeho pohledu podstatných a aktuálně
vnímaných důvodů, jež ho vedou k tomuto kroku (rozhodnutí):
• vnímaný střednědobý nesouhlas části veřejnosti s některými rozhodnutími
zastupitelstva obce Jankov bez znalosti bližších informací, příčinných souvislostí a
konsekvencí vedoucích k uvedeným rozhodnutím a aktivitám obce Jankov,
• vnímaný (ne)zájem o obecní politiku „pouze“ v hospodách u piva popř. pokoutně
bez přímého a upřímného zájmu části veřejnosti o dění v obci, neochota si získávat
aktuální informace o dění v obci od zastupitelů, starosty či místostarostky,
• zákopová „válka“ části spoluobčanů vůči osobě starosty a konání zastupitelstva,
• otevřený „bojkot“ některých spoluobčanů stavby nové hasičské zbrojnice
Holašovice, šíření dezinformací a nepravd okolo realizace stavby a výběrového
řízení, které nepřímo „poškozují“ tuto akci a aktivitu,
• nepodložené a manipulativní překrucování skutečností, lživá prezentace
spoluobčanům v souvislosti s rozhodnutími zastupitelstva obce v příslušných
aktivitách ohledně správy a plánovaného zhodnocení obecního majetku,
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•
•

vnímaná nedobrá až nepřátelská sousedská nálada v posledních měsících, zejména
v osadě Holašovice, když tento stav dopadá na atmosféru mezi lidmi a je již vnímán
i „nezaujatou“ veřejností mimo život v našich obcích,
dospění k závěru, že nabídnutí funkce starosty a opuštění mandátu zastupitele
obce by mohlo mít příčinnou souvislost s těmito „pocity“ či fakty a takto by se
mohla situace, zejména v osadě Holašovice potencionálně zlepšit.
Zastupitelstvo vzalo argumentaci starosty na vědomí a po diskusi jej hlasováním
jednohlasně v pozici starosty podpořilo a postavilo se za rozhodnutí a postupy,
které jsme jako zastupitelstvo obce přijaly v programovém prohlášení na období
mandátu 2014 – 2018 popř. za kroky a aktivity, které realizujeme, popř. bychom
rádi v dalším období současného mandátu v obcích realizovali.
Starosta následně na základě této vyslovené důvěry přítomnými zastupiteli svoji
rezignaci stáhl.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1 Jílek

Zastupitelstvo je připraveno svolat rozšířené zasedání zastupitelstva a o
připravovaných či realizovaných aktivitách občany informovat, což je mimochodem
připraven kdykoli, kdokoli ze současných zastupitelů na požádání kohokoli z našich
spoluobčanů či další veřejnosti.
Ukončení zasedání: 20:30 hod.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Maria Vaňková – místostarostka zastupitelstva
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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