Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 006/2004
z řádné schůze zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková,
Monika Koubová, Chrt Michal, Jan Jílek
Omluven: Melmer Pavel – pracovní důvody
Hosté:
Václav Jílek - SH Holašovice, František Řezníček, František Stejskal – SK Jankov
Dne: středa 17. 3. 2004
Od: 19:00 hod
Místo: Pohostinství „U Blábola“ Holašovice
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.

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 006/2004 ověří M. Koubová a M. Chrt.

5.)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva příprava Selské slavnosti
Holašovice 2004)
M. Vaňková a J. Jílek informovali zastupitelstvo, že k 17. 3. 2004 bylo
osloveno 267 řemeslníků, vystavovatelů a prodejců. K danému
dni se vrátilo 159 přihlášek – zájemců o prezentaci na Slavnostech. V této
souvislosti informoval J. Jílek o připravované návštěvě u paní Pelcové
z Českého Krumlova, která má zkušenosti a podílí se na přípravě
Krumlovských slavností Růže. Paní Pelcová má databázi kontaktů
(řemeslníků) cca 130 a tato bude porovnána z našimi stávajícími kontakty.
Této schůzky se zúčastní J. Jílek a J. Trantina, termín domluví J. Jílek.
Po doplnění a rozeslání dalších kontaktů předpokládáme uzavření
a vyhodnocení „stánkařů“ do konce měsíce dubna.
Za evidenci a přípravu podkladů k vyhodnocení „stánkařů“ zodpovídá
J. Jílek, M. Vaňková a celé zastupitelstvo.
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J. Jílek informoval zastupitelstvo, že byly k 16. 3. 2004 zprovozněny
oficiální www stránky Obce Jankov - Holašovice. Jsou přístupné na adrese
www.holasovice.info a zde budou dále aktualizovány a využívány
pro podporu Selských slavností.
Zodpovídá: J. Jílek
Zastupitelstvo projednalo za účasti zástupců hasičů a sportovců organizační
zabezpečení celé akce (úklid, postavení pódií, pořadatelská služba
u vstupu, služby na vyhrazených parkovištích, příprava a pořadatelská
podpora akce aj..). Jednotlivé složky se dohodli na podmínkách spolupráce
a tyto podmínky budou smluvně stvrzeny.
Zodpovídá: J. Jílek a J. Kučera
Dále J. Jílek projednal se zástupci hasičů a sportovců možnost participace
sponzorů (pivovaru Samson či Platan) na celé akci. Byla prezentována
nabídka pivovaru Platan směrem k obci a organizacím. Zástupci vzali
informaci na vědomí, konečné stanovisko k partnerské spolupráci
s některým s výše uvedených pivovarů poskytnou do týdne.
Zodpovídá: J. Jílek
Zastupitelé schválili Tržní řád ke konání akce. Tento bude zaslán všem
vybraným vystavovatelům a umístněn na www stránky obce.
Zodpovídá: J. Jílek a M. Vaňková
J. Jílek předložil ke schválení grafické ztvárnění letáků, plakátů, vstupenek,
pozvánek a parkovacích lístků. Zastupitelstvo návrhy schválilo a dohodlo
následující postup.
J. Jílek zajistí vytištění letáků k akci do 15. 4. 2004. Výtisk plakátů bude
zajištěn cca k 1. 6. 2004 v množství cca 1.000,- ks a bude agenturně
zajištěn jejich výlep po regionu. Výtisk cenin (vstupenky a parkovací lístky)
bude zajištěn cca k 1. 6. 2004 tak, že J. Jílek zajistí jejich zhotovení
a fyzické převzetí bude provedeno za účasti J. Trantiny a M. Koubové.
Pozvánky a čestné vstupenky budou připraveny do 15. 4. 2004.
Zajistí: Výše uvedení zastupitelé a starosta.
J. Jílek předložil nabídku na dodávku a zajištění provozu 8 ks mobilních WC
v ceně 1.000,- Kč za 1 ks od společnosti TOI TOI. Zastupitelstvo
ji jednohlasně schválilo.
Dále J. Jílek představil koncepci a zajištění mediální podpory celé akce.
Jako rozhlasoví partneři budou na akci spolupracovat a podporovat ji Rádio
Faktor, F1 a Český rozhlas. Bude oslovena regionální televize GIMI. Jako
mediální partner – noviny akci podpoří JčL – Deníky Bohemia, kde bude
ke Slavnostem připravena speciální příloha. Do všech deníků bude zaslána
připravená tisková zpráva.
Zodpovídá: J. Jílek
J. Jílek informoval o podání žádosti o grantovou podporu akce přes Nadaci
Vltava. O přidělení grantu by se mělo rozhodnout do 31. 3. 2004.
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Pan Trantina zastupitelstvo informoval o zajištění kulturního programu
akce. Zastupitelstvo konstatovalo, že celá záležitost ohledně vyplnění
kulturním programem je rozjetá a dobře organizačně vedená. J. Jílek a
J. Trantina zajistí nahlášení akce a domluví finanční podmínky s agenturou
OSA do konce měsíce května. Dále se pp. Jílek a Trantina sejdou
s předsedou FOS Jihočeského kraje p. Škochem a projednají s ním možnou
spolupráci.
Zastupitelstvo odsouhlasilo částku na kulturní programy ve výši 140 tis.
včetně výloh za případné ubytování a stravování či cestovní náhrady
souborů. Na tuto část akce bude dále využito přímého grantu z KÚ Jč.
Kraje přiznaného ve výši 40 tis. Kč. Celková částka na kulturní programy
je tedy 180 tis Kč.
Zodpovídají: J. Tantina a J. Jílek
6.)

Termín další řádné schůze zastupitelstva bude v úterý 6. 4. 2004
od 18:00 hod na OÚ Jankov.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
M. Chrt – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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