Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 003/2004
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 - dovolená
Hosté: Ing. Josef Troup – starosta Obce Křemže, Jan Linha – tajemník Obce Křemže
Dne: středa 21. ledna 2004
Od: 19:00 hod
Místo: Hostinec „U Melicharů“ 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.
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 003/2004 ověří M. Chrt a M. Koubová

4.)
5.)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva kontrola zápisu
č. 001/2004 a 002/2004 schůze zastupitelstva)
Zastupitelé se dohodli, že kontrola zápisu č. 001/2004 a 002/2004 bude
provedena na dalším zasedání tj. 3. 2. 2004.

6.)

Bod č. 2 programu – konzultace se zástupci Obce Křemže
o přípravě Křemežského veletrhu v souvislosti s organizací
Selských slavností v Holašovicích)
Zastupitelé se v konstruktivní a otevřené diskusi se zástupci Obce Křemže
informovali o koncepci přípravy a organizaci Křemežského veletrhu.
Zúčastnění se snažili vytipovat a diskutovat o souvisejících záležitostech
provázejících přípravy obou akcí. Bylo konstatováno, že schůzka v plné
míře splnila svůj předpokládaný účel. Jednáním o možnosti spolupráce
při přípravě akcí mezi Obcemi byl pověřen za Obec Jankov Jan Jílek.

7.)

Bod č. 3 programu stav příprav Selských slavností Holašovice
na rok 2004)
J. Jílek na základě předložené a schválené koncepce organizace a přípravy
pořádání Selských slavností v Holašovicích 2004 zastupitelstvo informoval
o aktuálním stavu a průběhu příprav.
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Na základě dopisu p. Uhlíře, že Selské slavnosti v Holašovicích v roce 2004
nebudou, byla Obcí na řemeslníky rozeslána informace o stavu příprav
a koncepci pořádání Selských slavností v roce 2004. Tato informace byla
poslána i do tisku. Bylo konstatováno, že reakce na zachování tradice
a formy pořádání pod záštitou Obce je velmi pozitivní.
Do této doby bylo osloveno cca 200 kontaktů. Další kontakty jsou průběžně
doplňovány ve spolupráci J. Jílka, M. Vaňkové a J. Hovorky.
Zpracování www stránek probíhá za spolupráce p. Dr. Bureše, architekta
p. Dražného a J. Jílka.
Zastupitelé se dále dohodli, že p. Jílek připraví návrh na organizační
zabezpečení celé akce a návrh systému spolupráce.
Dále J. Jílek informoval zastupitelstvo o možnosti participace sponzorů
na celé akci. Tato aktivita nebyla v předloženém návrhu přijata a bude
utlumena na akceptovatelnou mez.
Zastupitelé projednali a schválili sazby pro vystavovatele či prodejce
za užívání veřejného prostranství po dobu konání Slavností tj. dvou dní
(So 24. 7. – Ne 25. 7. 2004) takto:
1. Samotné předvádění řemeslné výroby bez prodeje výrobků – zdarma.
2. Předvádění řemeslné výroby s prodejem výrobků – 250,- Kč.
3. Prodej - 500,- Kč.
4. Prodej občerstvení (včetně pohostinství) – 1 000,- Kč.
5. Pronájem, zapůjčení stánku obce 200,- Kč.
Tyto sazby platí pro vystavovatele a prodejce pro typizovaný stánek do 2 m
jeho běžné šířky. Za každý další započatý metr bude účtováno 150,- Kč.
J. Jílek informoval, že ke grafickému ztvárnění návrhů a podkladů
k propagaci byl osloven Ateliér pana Ing. arch. Antonína Malce, který
přislíbil na této akci spolupráci a podporu. Dále zastupitelstvo informoval,
že Jihočeské tiskárny přislíbili spolupráci při tisku všech materiálů
souvisejících s akcí.
J. Jílek získá nabídku na dodávku a zajištění provozu 8 ks mobilních WC
a na dodání kontejneru na svoz odpadu.
Dále J. Jílek připraví koncepci a zajistí mediální podporu celé akce (rozhlas,
noviny, TV, tisková konference, atd..).
J. Jílek zastupitelstvo informoval, že na podporu akce byla schválena
zastupitelstvem Krajského úřadu Jč. kraje částka 40.000,- Kč v rozpočtu.
J. Jílek zjistí podmínky čerpání této částky.
Pan Trantina do další schůze ohledně slavností předloží kvalitativní návrh
na zajištění kulturního doprovodu celé akce (tj. po oba dny).
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8.)

Bod č. 4 programu - Schválení smlouvy o dílo na rekonstrukci
pramenišť v Holašovicích)
Zastupitelstvo na svém zasedání jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo
na rekonstrukci pramenišť v Holašovicích s firmou Precis CB s.r.o.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním a archivací této smlouvy. Dále
zastupitelstvo schválilo, že pan Trantina bude pověřen kontrolou provedené
práce a bude firmě Precis k dispozici jako odporný konzultant k prováděné
práci. Za tuto práci bude panu Trantinovi vyplacena odměna.

9.)

Bod č. 5 programu – výběr provozovatele pohostinství „U Blábola“
v Holašovicích)
Zastupitelstvo posoudilo žádosti p. Melichara a pí. Šturmové o pronájem
provozních prostor hospody v Holašovicích a po bouřlivé, ale věcné diskusi
dospělo k názoru (odhlasovalo), že nájemní smlouvu uzavře
s pí. L. Šturmovou. Hlasování bylo v poměru 5 zastupitelů pro okamžité
uzavření smlouvy s pí. Šturmovou, 2 zastupitelé (Kučera, Vaňková)
se hlasování zdrželi a Jílek byl proti z důvodu nepřipraveného výběru
a nepřipravené nájemní smlouvy. Dalším cca 5 ti žádostem (zájemcům)
o pronájem provozních prostor hospody v Holašovicích zastupitelstvo
věnovalo
pouze
okrajovou
pozornost.
Zastupitelstvo
pověřuje
místostarostku přípravou návrhu nájemní smlouvy do 3. 2. 2004. Dále
zastupitelstvo ukládá starostovi odpovědět všem ostatním zájem
a informovat je o výsledku výběru.

10.)

Pokud se v tomto zápise vyskytuje zajištění vyplývajících úkolů, je termín
jejich provedení do 8. 3. 2004, kdy se bude konat další schůze
zastupitelstva ohledně zajištění Selských slavností 2004 v hostinci
„U Blábola“ v Holašovicích.

11.)

Termín další řádné schůze zastupitelstva bude 3. 2. 2004 od 19:00 hod
na Obecním úřadě v Jankově.
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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