Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 018/2004
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Monika
Koubová, Michal Chrt, Marie Vaňková, Pavel Melmer,
Omluven: Jan Jílek – pracovní důvody
Hosté: manželé Matějkovi
Dne: úterý 4. prosince 2004
Od: 18:00 hod
Místo: Obecní úřad Jankov
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 takto:
Bod č. 1 – Kontrola zápisu č. 016/2004.
Bod č. 2 – Vodovod Holašovice.
Bod č. 3 – Schválení rozpočtu na rok 2005.
Bod č. 4 – Schválení smlouvy o dílo na dokončení Územního plánu Obce
Jankov – Holašovice.
Bod č. 5 – Obecně závazné vyhlášky Obce.
Bod č. 6 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č.018/2004 ověří M. Chrt a J. Trantina
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu).
a. Majetkoprávní vypořádání k vodovodní přípojce zajišťující
zásobování obcí Jankov a Čakov pitnou vodou).
V řízení.
b. Vodovod Holašovice – smluvní vztah).
Zastupitelstvo projednalo připomínky občanů na veřejném zasedání
v Holašovicích týkajících se smlouvy o dodávce pitné vody z obecního
vodovodu v Holašovicích. Zastupitelstvo tyto připomínky schválilo a ukládá
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starostovi neprodleně tyto připomínky do smlouvy zapracovat a smlouvu
předložit k podpisu jednotlivým odběratelům.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
c. Renovace hasičské stříkačky SH Jankov
V řízení.
6)

Bod č. 2 – Vodovod Holašovice)
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo úpravu cen a limitů pitné vody
z obecního vodovodu v Holašovicích pro zúčtovací období od 1. 7. 2004
do 30. 6. 2005 a dále po tomto datu (30. 6. 2005) pokud nebude
stanoveno jinak. Základní cena vodného pro všechny občany byla
stanovena na 10,- Kč za odebraný m3 vody do výše limitu 46 m3 za osobu
a rok u občanů s trvalým pobytem a 23 m3 na majitele nemovitosti a rok
u chatařů a chalupářů. Za každý odebraný m3 nad stanovený limit bude
k základní ceně připočtena sankce 15,-Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

7)

Bod č. 3 - Schválení Obecního rozpočtu na rok 2005)
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Obecní rozpočet pro rok 2005
na straně výdajů bez výhrad. Stranu příjmů nechalo otevřenou vzhledem
k tomu, že není uzavřený hospodářský rok. Pokud dojde k finančnímu
navýšení, posílí se kapitola 3631 Územní rozvoj.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

8)

Bod č. 4 - Schválení smlouvy o dílo na dokončení Územního plánu
Obce Jankov – Holašovice)
Zastupitelstvo jednohlasně všemi přítomnými schválilo smlouvu o dílo
na dokončení zpracování Územního plánu. Zastupitelstvo v této souvislosti
ukládá starostovi neprodleně požádat příslušné úřady o dotaci
na vypracování Územního plánu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

9)

Bod č. 5 - Obecně závazné vyhlášky Obce)
Zastupitelstvo schválilo vyhlášku o volném pohybu domácích zvířat. Dále
zastupitelstvo na svém zasedání zrušilo vyhlášku o dvousložkovém placení
vodného a stočného schválnou dne 5. 1. 2004. Rozhodnutí z tohoto data
revokuje vzhledem k tomu, že tato vyhláška byla vydána naprosto
nadbytečně, jelikož Obec Jankov nikdy ve dvousložkové formě vodného a
stočného neúčtovala a v budoucnu o dvousložkové formě placení
neuvažuje. Tuto vyhlášku zastupitelstvo ruší se zpětnou platností k datu
jejího schválení.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

10)

Bod č. 6 – Různé)
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Melichara o zapůjčení stánku.
Zastupitelstvo jeho žádost schválilo s tím, že platí stejná pravidla
pro zapůjčení jako v případě zapůjčení stánku paní Šindelářové,
tj. 100, Kč/den.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo schválilo zakoupení nové zimní radlice na údržbu obecních
komunikací.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta pověřuje finanční komisi příkazem k provedení inventarizace
obecního majetku.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o stavu finančních prostředků
na účtu Obce.
Zastupitelstvo
se
opětovně
zabývalo
nezaplacením
vodného
od p. Dr. Matějky. Zastupitelstvo trvá na zaplacení původní výše faktury
za odebranou vodu za poslední účtované období. Vzhledem k tomu,
že stále vodné není zaplaceno, bude zastupitelstvo požadovat zálohu
na příští období od nových majitelů nemovitosti ve výši 100% částky
z posledního vyúčtovaného období.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta informoval zastupitelstvo
od 13. 12. 2004 do 31. 12. 2004.
11)

o

čerpání

řádné

dovolené

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v úterý 11. 1. 2005
od 19:30 hod v Infocentru v Holašovicích.
Zapsala:
Marie Vaňková - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Chrt – člen zastupitelstva Obce
L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce

3

