Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 016/2004
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: Ladislav Trantina - nemoc
Hosté: Ing. František Stejskal, Ing. Ladislav Prener
Dne: úterý 9. listopadu 2004
Od: 18:00 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 zápisů č. 014/2004 a 015/2004.
Bod č. 2 – Majetkoprávní vypořádání k vodovodní přípojce zajišťující
zásobování obcí Jankov a Čakov pitnou vodou.
Bod č. 3 – Vodovod Holašovice.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 016/2004 ověří M. Jílková a J. Trantina
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisů).
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:
d. Hostinec Holašovice – rekonstrukce).
V řízení:
e. Odsouhlasení smlouvy na odběr vody).
Viz bod č.3:
f. Územní plán).
V řízení:
g. Smlouva s ZD Jankov ohledně pozemků OÚ Jankov).
Splněno: Dodatek smlouvy byl starostou podepsán.
h. Žádosti občanů).
Splněno: Řešení žádostí občanů bylo vzato na vědomí ve smyslu usnesení
zastupitelstva.
i. Rozšířená schůze zastupitelstva – KD Jankov).
Splněno: Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo průběh konání
rozšířené schůze zastupitelstva s tímto závěrem:
a) Občané relativně nemají zájem o dění v Obci –
velice slabá účast.
b) Jako silně negativní shledává zastupitelstvo neúčast
žádného z občanů osady Holašovice na tomto zasedání.
c) Připomínky a náměty občanů bere zastupitelstvo
na vědomí a bude je řešit s výjimkou „vystoupení“
a reakce pana Fr. Bürgera. Za jeho projevené hrubé
a vulgární urážky požadují zastupitelé formální omluvu.
6)

Bod č. 2 - Majetkoprávní vypořádání k vodovodní přípojce
zajišťující zásobování obcí Jankov a Čakov pitnou vodou).
Zastupitelstvo projednalo za účasti starosty Obce Čakov p. Ing. Prenera
záležitost společného vodovodního majetku – hlavního řádu a výběru jeho
případného provozovatele. Jedná se o záležitost navrácení pronajatého
vodohospodářského majetku Obcím Jankov a Čakov.
Obě Obce se dohodli na tom, že v úzké součinnosti vyberou a uzavřou
dohodu s potencionálním provozovatelem majetku (1.JVS či VaK Jč.)
dle předložené výhodnosti návrhu. Dále byl dohodnut způsob rozpočítávání
nákladů na společný majetek do ceny vody na základě množství dodávané
vody v m3 do obou Obcí s vyjmutím nákladů na stanici ATS, která slouží
pouze potřebám vodovodního řádu v Jankově. Koordinací a součinností
této aktivity s Obcí Čakov pověřuje zastupitelstvo starostu.

7)

Bod č. 3 – Vodovod Holašovice – smluvní vztah).
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo návrh Smlouvy
o dodávce obecní pitné vody v Holašovicích. Dále zastupitelstvo ukládá
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starostovi neprodleně dořešit veškeré zákonné povinnosti vyplývajících
ze zákona o Vodovodech a kanalizacích.
Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit schválené znění smlouvy
k podpisu s jednotlivými odběrateli pitné vody.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8)

Bod č. 4 – Různé).
Zastupitelstvo se na svém zasedání zabývalo návrhem pana Jakeše
ohledně návrhu spolupráce s Občanským sdružením Selské baroko při
pořádání Selských slavností v roce 2005 a usneslo se na následujícím
postupu:
a) Zastupitelstvo nemá za této situace zájem oddělovat
nikterak Selské slavnosti od patronace Obce ani jakkoli
„tříštit“ organizaci akce.
b) Zastupitelé jsou připraveni opětovně se podílet
na přípravě
a
organizaci
dalšího
ročníku
Selských slavností.
c) M. Vaňková ve spolupráci s účetní Obce prověří do příští
schůze zastupitelstva případné daňové zatížení Obecního
rozpočtu ve smyslu získaných tržeb Obce a vynaložených
investičních nákladů a jejich promítnutí do celkové
finanční situace Obce.
d) Dále prověří zákonnou normu týkající se přihlašovací
povinnosti odvodu DPH.
e) Starosta sjedná na nejbližší možný termín schůzku
s p. hejtmanem ohledně příslibu záštity dalšího ročníku
Selských slavností.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo se zabývalo problematikou schválené renovace hasičské
stříkačky SH Jankov. Vzhledem k problematice renovace a dalším
okolnostem zastupitelstvo ukládá M. Vaňkové a starostovi prověřit cenové
možnosti nákupu nové stříkačky.
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o stavu finančních prostředků
na účtu Obce k 31. 10. 2004.
Zastupitelstvo projednalo žádost SK Jankov o poskytnutí finančního
příspěvku na částečnou rekonstrukci stávajícího objektu hráčských šaten –
výměna oken. Tato žádost byla projednána za účasti zástupce SK Jankov
p. Fr. Stejskala a zastupitelstvo schválilo částku 20 000,- Kč na úhradu
nákladů spojných s rekonstrukcí výměny oken. Celkové náklady jsou
kalkulovány na úrovni 50 000,- Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo termín každoročního srazu důchodců a stanovilo
jej na sobotu 11. 12. 2004 od 14:00 hod v KD Jankov. Dále zastupitelstvo
schválilo částku na pokrytí výdajů spojených s pořádáním akce.
Organizační zabezpečení akce ukládá starostovi.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

3

Zastupitelstvo schválilo termín a program rozšířené schůze zastupitelstva,
která se bude konat dne 19. 11. 2004 od 20:00 hod v hostinci
v Holašovicích „U Blábola“. Informováním občanů o pořádání schůze
a jejím programu pověřuje starostu Obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
9)

Termín
dalšího
rozšířeného
zasedání
zastupitelstva
bude
v pátek 19. 11. 2004 od 20:00 hod v hostinci Holašovice „U Blábola“.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Jílková – člen zastupitelstva Obce
J. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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