Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 017/2004
z rozšířeného zasedání zastupitelstva
(veřejné schůze)
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Monika Koubová, Marie Vaňková,
Jan Jílek
Omluven: Jaroslav Kučera, Michal Chrt, Pavel Melmer – pracovní povinnosti
Hosté: viz prezenční listina schůze
Dne: pátek 19. listopadu 2004
Od: 19:30 hod
Místo: pohostinství „U Blábola“ Holašovice
Program:
1)

Místostarostka prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

2)

Místostarostka shledala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3)

Místostarostka seznámila obecní zastupitelstvo s návrhem programu,
vyzvala k připomínkám a doplnění programu. Program byl doplněn
a jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:
Bod č. 1 – Zhodnocení 7. ročníku Selských slavností 2004.
Bod č. 2 – Vodovod Holašovice.
Bod č. 3 – Různé – Diskuse.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 017/2004 ověří M. Koubová a L. Trantina
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 – Seznámení s vyhodnocením akce Selské slavnosti
Holašovice 2004.
Zastupitel J. Jílek seznámil přítomné s pohledem na průběh a organizační
zabezpečení Selských slavností, které poprvé pořádala Obec Jankov
samostatně. Celkové hodnocení vyznělo velice pozitivně jak z hlediska
organizačního zvládnutí, tak z hlediska finančního přínosu pro Obec.
Bylo konstatováno, že Obec se společně ve spolupráci s dalšími veřejnými
složkami (hasiči, sportovci) bude podílet na pořádání Selských slavností
i v roce 2005, které se budou konat v termínu 23. a 24. 7. 2005.
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6)

Bod č. 2 – Seznámení s historií a aktuálním stavem ohledně
Vodovodu v Holašovicích).
Místostarostka M. Jílková přítomné obšírně seznámila s okolnostmi, které
provázely získání vodovodu v Holašovicích do vlastnictví Obce. Dále bylo
informováno o aktivitách obce v této souvislosti zejména o vložení
investičních prostředků (obecních a státních) do jeho rekonstrukce
v období roku 2004. V této návaznosti veřejnost seznámila s některými
důležitými ustanoveními, jež pro Obec či odběratele vyplývají ze zákona
č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích. Nakonec ve svém příspěvku
přítomné seznámila s návrhem smlouvy o dodávce obecní pitné vody
v Holašovicích připravené k podpisu.

7)

Bod č. 3 – Různé - Diskuse).
V diskusi vystoupili se svými příspěvky tito občané:
p. Műhlpeck – připomínky ke smlouvě o odběru vody – zanést období
pevného odečtu vodoměrů a v případě výpadku bude do 24 hod
zajištěn náhradní zdroj pitné vody (cisterna).
p. Pečený – nechat prověřit studny na návsi z hlediska kvality vody.
p. Jakeš – námět k regulaci pH faktoru pitné vody.
p. Šturma Zd. – připomínka k nerespektování značení cest turisty
(návštěvníky) obce Holašovice, smysl značení.
pí. Pečená – úklid návsi Holašovice, spadané listí.
p. Bauer St. – připomínka k ohlášení oprav elektrické energie občanům
v Obci s určitým předstihem.
Obecně byly vzneseny připomínky k horní cestě na návsi v Obci
Holašovice resp. k použité technologii opravy a k vyhrazení parkovišť
pro turisty.
Zastupitelstvo vzalo připomínky občanů v diskusi na vědomí, k některým
se zastupitelstvo vyjádřilo na místě a ostatními se bude zabývat na příštím
zasedání.

8)

Termín dalšího zasedání zastupitelstva
od 18:00 hod na Obci v Jankově.

bude

v úterý

Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválila:
Miloslava Jílková
Místostarostka Obce
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7. 12. 2004

