Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 014/2004
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Monika
Koubová, Michal Chrt, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Jan Jílek
Omluven: nikdo
Hosté: Pavel a Eva Moučkovi, Jan Jakeš
Dne: úterý 5. října 2004
Od: 19:00 hod
Místo: Infocentrum 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 takto:
Bod č. 1 – Kontrola zápisu č. 013/2004.
Bod č. 2 – Smlouva s ZD Jankov ohledně pozemků OÚ Jankov.
Bod č. 3 – Žádosti občanů.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č.
a M. Koubová
Pro: 9
Proti: 0

5.)

014/2004 ověří M. Vaňková
Zdržel se: 0

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu).
a. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holašovice).
Nadále v řízení:.
b. Převod Infocentra v Holašovicích do majetku Obce).
V řízení:
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c. Správa Obecních lesů).
V řízení: Starosta informoval o návrhu nového smluvního vztahu, který
předložil k věcným a právním korekturám právníkovi a místostarostce.
Starosta přednesl návrh, že smlouva by měla být podepsána s platností
od 1. 1. 2005. Zastupitelstvo vzalo návrh na vědomí a konstatovalo,
že se k tomuto bodu vrátí na příští schůzi a kompletně jej dořeší včetně
předchozích nedostatků a nejasností.
d. Hostinec Holašovice – rekonstrukce).
V řízení: Zastupitelstvo projednalo návrh variant na zhotovení projektu
k rekonstrukci Hostince v Holašovicích. Jednohlasně přijalo variantu studie
návrhu č. 6, ke které vzneslo drobné připomínky a pověřilo starostu jejich
konzultací s projektovou kanceláří a zadáním k zprojektování.
Starosta informoval o uzavření Smlouvy o dílo na provedení projektových
prací s ateliérem Jan Kněžínek – SAGITTA.
e. Odsouhlasení smlouvy na odběr vody).
V řízení: Zastupitelstvo pozastavilo předložení a uzavření smlouvy na odběr
vody úprava smlouvy na základě klasifikace právního podložení dořešení
ceny vodného.
f. Územní plán).
V řízení:
g. Projednání požadavků Obce s p. Houškou předsedou
ZD Jankov).
V jednání: Starosta informoval o schůzce s p. Houškou a na základě
výsledku y jednání zastupitelstvo ukládá starostovi pozvat p. Houšku
na zasedání zastupitelstva.
h. Vodovod Holašovice – II. etapa rekonstrukce).
V řízení: p. Trantina informoval zastupitelstvo o průběhu prací na opravách
a rekonstrukci druhé etapy vodovodu v Holašovicích od vodojemu
k napojení na vodovodní řád firmou PRECIS CZ. Dílo bylo zrealizováno,
rozpočet dodržen a cca 90% bylo fakturováno. Zbývající část bude
fakturována s kompletním předáním díla po provedení terénních úprav.
Zastupitelstvo nadále pověřuje starostu a p. Trantinu kontrolou provádění
realizace díla.
6.)

Bod č. 2 – Smlouva s ZD Jankov ohledně pozemků OÚ Jankov).
Zastupitelstvo projednalo návrh ZD Jankov o podpis dodatku nájemní
smlouvy na pětileté období k pronájmu obecních pozemků. Zastupitelstvo
s podpisem dodatku souhlasí s výjimkou pozemků, které jsou zařazeny ve
zpracovávaném Územním plánu Obce Jankov jako stavební parcely.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

7.)

Bod č. 3 – Žádosti občanů).
Manželé Moučkovi osobně reagovali na oficiální podání stížnosti na postu
zastupitelstva Obce Jankov ve věci zvýšení cen vodného. Zastupitelstvo
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jejich stanovisko vyslechlo, celou záležitost prodiskutovalo, stížnost vzalo
na vědomí a rozhodlo celou záležitost řešit necháním prošetření
z legislativního hlediska. Poté zaujme k celé záležitosti odpovědný postoj.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo projednalo žádost paní Šípkové o úpravu chodníku
a rozhodlo, že tato akce bude realizována v příštím roce s úpravou
chodníku i pro další příslušné parcely.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo vzalo na vědomí ohlášení drobné stavby skladu technického
nářadí SK Jankov a proti stavbě nemá námitek.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo žádost SH Jankov o příspěvek
na opravu hasičské stříkačky.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo nemá námitek proti žádosti S. Böhmové o zbudování
podkrovních místností v obytném stavení č. p. 26.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Žádosti pana Dejmka o náhradu za opravu proražené pneumatiky
os. automobilu
z důvodu
chybného
osazení
odpadního
kanálu
bylo vyhověno.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Řešení projednaných žádostí občanů bylo vzato na vědomí ve smyslu
usnesení zastupitelstva.
8.)

Bod č. 4 – Různé).
Zastupitelstvo schválilo fakturu na proplacení zálohy na neinvestiční
náklady ZŠ Dubné pro rok 2004 ve výši 70 tis. Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo projednalo a podpořilo aktivitu žádosti o podporu Jč. kraje
k opravě komunikace č. III/14324, kterou iniciují i další zastupitelstva Obcí
Čakova a Záboří. Celou záležitost bude monitorovat starosta Obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo vyslechlo návrh pana J. Jakeše o možnost spolupráce Obce
a Občanského sdružení Selské Baroko při organizaci a pořádání Selských
slavností pro rok 2005.
Zastupitelstvo vzalo návrh na vědomí a bude se jím na dalším zasedání
zabývat.

9.)

Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v úterý 29. 10. 2004
od 18:00 hod na Obci v Jankově a posléze bude pokračovat
od 20:00 hod rozšířená schůze zastupitelstva v KD Jankov.
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Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Vaňková – člen zastupitelstva Obce
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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