Obecní úřad Jankov
Holašovice

Jankov 73
373 84 p. Dubné

Zápis č. 002/2003
z řádné schůze zastupitelstva
obecního úřadu Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková,
Monika Koubová, Chrt Michal, Jan Jílek
Omluven: Pavel Melmer
Hosté: Mrkvan Jiří, Mrkvanová Stanislava
Dne: pondělí 27. ledna 2003
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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.002/2003 ověří M.Koubová a J. Trantina.
Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva kontrola zápisu
č.001/2003 řádné schůze zastupitelstva – doplněný bod)
 Bod č. 1 – Revize Investičních akcí OÚ za posledních 8 let. Pan Trantina
se tímto úkolem zabýval a předložil zastupitelstvu inventární zprávu
o investičních akcích za jednotlivé roky. Vzhledem k pracnosti
dohledání, nejasnostem v dokladech a způsobu určení investiční akce
či dotace, bylo zastupitelstvem schváleno prodloužení lhůty zpracování
údajů do další schůze zastupitelstva.
 Bod č. 2 - investiční akce a záměry:
o V otázce rozhodnutí odstranění či rekonstrukce parketu
uprostřed návsi obce Jankov bylo občany obce Jankov
odsouhlaseno jeho zachování a rekonstrukce. Zastupitelstvo
rozhodnutí občanů bere na vědomí a v této otázce bude
postupovat na základě jejich stanoviska.
 Bod č. 3 - Otázky Různé, Diskuse – starosta projednal žádosti občanů
s následujícím výsledkem:
o Ve věci skladování materiálu před domy, kontejnery, stojící
mechanizace na návsích apod. S občany, kteří v současné době
skladují materiál před domy se starosta dohodl, že do konce
dubna tento materiál odstraní, či přesunou. S předsedou ZD
se dohodl na nápravě opatření stojící mechanizace na návsích
obou obcí.
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6.)

7.)

8.)

o Ve věci zajištění volně pobíhajících psů na návsi obcí byl
proveden pohovor s majiteli těchto volně pobíhajících psů
a sjednáno opatření.
 Bod č. 3 – Různé - Žádost o poražení stromů).
Starosta se touto otázkou intenzivně zabývá a vzhledem k dalším žádostem
občanů obce Jankov byl kontaktován p. Mertlík (CHKO Blanský les), který
přislíbil návštěvu OÚ v pátek 31. 1. 2003 v 9:00 hod. Oba společně by měli
tuto otázkou poražení nežádoucích stromů řešit. Zastupitelstvo starostovi
ukládá tento úkol vyřešit.
 Bod č. 3 – Různé - Lesy obecné – možnost odkoupení dřeva).
Úkol splněn. Občané mohou své žádosti předat do 31. 1. 2003.
Zastupitelstvo se posouzením žádostí občanů bude zabývat na příští schůzi.
 Bod č. 3 – Různé - Oznámení účetní o odchodu na mateřskou
dovolenou k 1. 2. 2003 – ukončení funkce účetní OÚ).
Starosta řádně vypsal výběrové řízení na pozici účetní (úkol splněn),
kdy do 20. 1. 03 podaly přihlášky na OÚ pí. Dobešová a pí. Matějková. Obě
kandidátky se po konzultaci se starostou a stávající účetní pí. Bürgerovou,
dále na základě zjevných a zjištěných skutečností při osobním jednání
a stávajících okolností této činnosti zřekly. Zastupitelstvo ukládá starostovi
prioritně dále se tímto úkolem zabývat a řešit jej.
 Bod č. 3 - Různé)
Starosta dal písemně na vědomí pí. Charvátové stanovisko šetření ve věci
stížnosti a uplatňování škody na OÚ. Úkol splněn.
 Bod č. 3 - Různé)
Všichni členové zastupitelstva nahlásili svá čísla peněžních účtů včetně
telefonního spojení. Telefonní spojení na jednotlivé zastupitele pro občany
obcí bude vyvěšeno na obecní vývěsce.
 Bod č. 3 - Různé)
Starosta prověřil smluvní vztah s nájemcem hostinského zařízení
v Jankově. Zastupitelstvo dále na základě připomínek starosty, jednotlivých
zastupitelů a občanů obce Jankov vyjádřilo nespokojenost s nájemcem
hostinského zařízení v Jankově. Tento stav bude nadále monitorován
a zastupitelstvo na další schůzi navrhne nápravná opatření ke zlepšení
stávající situace.
Bod č. 2 – Smlouva o zajištění a financování dopravní obslužnosti
a sdružení finančních prostředků)
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo tuto smlouvu a pověřuje starostu,
aby zajistil na Krajském úřadě (odbor dopravy) obnovení spojů
ve večerních hodinách přes obce Jankov a Holašovice. V této souvislosti
se počítá s navýšením částky za dopravní obslužnost v rozpočtu OÚ.
Bod č. 3 – Projednání návrhu Ing. J. Mrkvana ohledně pozemku
pod a okolo KD Jankov).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí stanovisko manželů Mrkvanových
a převzalo návrh nájemní smlouvy k danému pozemku. Zastupitelstvo
k dané záležitosti v zákonné lhůtě písemně vyjádří své stanovisko.
Bod č. 4 – Informace ztráty hodin z Infocentra Holašovice
zapůjčené z muzea Netolice).
Zastupitelstvo schválilo náhradu zcizených hodin ve výši 7 720,- Kč.
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9.)

10.)

11.)

12.)

13.)

14.)

15.)

16.)

Bod č. 5 – Žádosti občanů).
Zastupitelstvo schvaluje žádost Fr. Chromého o oplocení R. D. na parcele
č.1837/33 a drobné stavby na nářadí. Dále zastupitelstvo projednalo žádost
Václava Pechy o užívání objektu bývalé slepičárny v k. ú. Jankov. Této
žádosti se nevyhovuje a objekt se nechává v nájmu p. Pechy na dožití.
Zastupitelstvo ukládá starostovi písemně se k žádostem vyjádřit.
Bod č. 6 – Obecní poplatky)
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo obecní poplatky za komunální odpad
z objektu k trvalému a rekreačnímu pobytu ve výši 280,-Kč za osobu.
Poplatek za psa 100,- Kč a 50,- Kč za každého dalšího psa. Výši poplatku
za psa důchodci 50,- Kč a 25,- Kč za každého dalšího psa. Poplatek
za stočné ve výši 30,- Kč za osobu. Výběrem příslušných poplatků
zastupitelstvo pověřilo v obci Holašovice pí. Koubovou a v Jankově
p. Kučeru, kteří vyvěsí termíny výběru. Poplatky budou občany zaplaceny
do 15. 3. 2003.
Bod č. 7 – příprava rozpočtu na rok 2003)
P. Trantina předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na r. 2003.
Zastupitelstvo vzalo návrh rozpočtu na vědomí a dále pověřilo finanční
komisi revizí tohoto návrhu. Finanční komise společně se starostou obce
předloží zkoordinovaný návrh rozpočtu na příští schůzi zastupitelstva
k projednání.
Bod č. 8 – Různé)
Zastupitelstvo se na svém dnešním zasedání rámcově zabývalo organizací
Selských slavností 2003. Tímto zastupitelstvo ukládá starostovi
zorganizovat schůzku v koordinaci se zastupiteli J. Jílkem, M. Jílkovou
a p. Uhlířem ohledně zajištění Selských slavností 2003.
Bod č. 8 - Různé)
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo koupi budovy (skladu s příslušenstvím,
které tvoří vedlejší stavba kolnička) včetně pozemků na návsi KÚ obce
Jankov od ZD Skalka Jankov. K této problematice bude dohotoven
a předložen ke schválení návrh smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje se tímto
úkolem zabývat starostu a místostarostu.
Bod č. 8 - Různé)
Zastupitelstvo pověřuje M. Koubovou zajistit řízení veřejného osvětlení
v obci Holašovice. Dále zastupitelstvo ukládá starostovi problém
automatického/digitálního řízení osvětlení v obci Holašovice řešit a vyřešit.
Bod č. 8 - Různé)
Zastupitelstvo pověřuje Jana Jílka výběrem a zajištěním dodávky
nového/repasovaného kopírovacího stroje pro OÚ Jankov. Celá dodávka
by neměla přesáhnout částku 20 000,- Kč.
Bod č. 8 - Různé)
V návaznosti na zápis zastupitelstva OÚ Jankov ze dne 17. 3. 2000,
ze dne 9.5.2000 a ze dne 29.5.2000 konstatovalo stávající zastupitelstvo
OÚ Jankov na svém dnešním zasedání, že požadavky většiny bývalých
zastupitelů, citované ve výše uvedených zápisech z roku 2000, ohledně
řešení nedostatku pitné vody v Holašovicích byly správné. Taktéž
i současné zastupitelstvo v poměru plného počtu hlasů přítomných
zastupitelů se ztotožňuje s tím, aby problém vody v Holašovicích byl řešen
posílením současných lesních pramenišť a nikoliv napojením na vodovod
z přehrady Římov. K důvodům uvedeným z výše citovaných zápisů,
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17.)
18.)

dále toto rozhodnutí zastupitelstvo odůvodňuje současnou světovou
hrozbou teroristických útoků na centrální zdroje vody. V takovémto případě
by i takto posílená voda z místních pramenišť v budoucnu sloužila jako
zdroj pitné vody pro obyvatele Jankova, který je již napojený na Římovský
zdroj. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí, aby dotace, poskytnutá z rezerv
Okresního úřadu v ČB dne 31. 5. 2000 pro zvýšení rozpočtových výdajů
v roce 2000 OÚ Jankov na rozpočet výdajů na § 2310 pitná voda položka
6121 budovy, haly, stavby, se zvýšením rozpočtu příjmů na položce 4222
Investiční přijaté dotace od regionů ve výši 900 000,- Kč pro pokrytí výdajů
souvisejících s vybudováním vodovodu Jankov – Holašovice byly použity
konkrétně na projekt, posílení a rekonstrukci prameniště vodovodu
Holašovice.
Bod č. 8 - Různé)
Starosta informoval o stavu finančních prostředků na účtu OÚ Jankov.
Termín další řádné schůze zastupitelstva bude 10. 2. 2003 od 19:00 hod
na Obecním úřadě v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva OÚ
Zápis ověřili:
J. Trantina – člen zastupitelstva OÚ
M. Koubová – člen zastupitelstva OÚ
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
starosta OÚ
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