Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 001/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Monika
Koubová, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Jan Jílek
Omluven: Michal Chrt – pracovní důvody
Hosté: Ing. Pavlína Dobešová
Dne: úterý 11. ledna 2005
Od: 19:30 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. 017 a 018/2004.
Bod č. 2 – Úprava rozpočtu 2004.
Bod č. 3 – Dodatek ke smlouvě Rumpold.
Bod č. 4 – Převod pozemků p. č.3312/2 a 3299 v k. ú. Holašovice.
Bod č. 5 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2005 ověří M. Jílková a M. Koubová
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu č. 17 –
Zápis byl zkontrolován bez připomínek).
Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu č 18).
Zápis byl doplněn a zkontrolován takto:
a. Majetkoprávní vypořádání k vodovodní přípojce zajišťující
zásobování obcí Jankov a Čakov pitnou vodou).
V řízení.
b. Vodovod Holašovice – smluvní vztah).
V řízení.
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c. Bod č. 2 – Vodovod Holašovice)
Úprava cenových limitů – vzato na vědomí a zapracováno do smlouvy
o dodávce obecní pitné vody v Holašovicích.
d. Bod č. 3 - Schválení Obecního rozpočtu na rok 2005)
Vzato na vědomí:
e. Bod č. 4 - Schválení smlouvy o dílo na dokončení Územního
plánu Obce Jankov – Holašovice)
Vzato na vědomí a žádost o dataci na dokončení zpracování ÚP je v řízení:
f. Bod č. 5 - Obecně závazné vyhlášky Obce)
Vzato na vědomí:
g. Bod č. 6 – Inventarizace majetku)
V řízení: M. Vaňková informovala, že komplexní soupis a stavy majetku
k 31. 12. 2004 budou předloženy na příštím zasedání zastupitelstva Obce.
6)

Bod č. 2 – Úprava rozpočtu r. 2004)
Zastupitelstvo projednalo za účasti účetní Obce pí. Ing. Dobešové
položkové plnění rozpočtu na straně rozpočtových příjmů a výdajů.
Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje dílčí úpravy rozpočtu ve smyslu
jeho průběžného plnění a návaznosti na usnesení zasedání zastupitelstev
v průběhu roku 2004. Položkový výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
tak jak jej zastupitelstvo schválilo je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

7)

Bod č. 3 – Dodatek ke smlouvě Rumpold).
Zastupitelstvo projednalo dodatek č.1/2005 ke smlouvě o dílo
ze dne 18. 7. 2000. Svým rozhodnutím zastupitelstvo pověřuje starostu
posoudit další možnosti svozu odpadu ve vztahu ke zvýšení ceny služeb
za svozový den a za uložení odpadu. Porovnání s alternativními firmami
starosta předloží na další schůzi zastupitelstva s tím, jaký bude mít dopad
zvýšení ceny za svoz odpadu na obecně platnou vyhlášku k poplatkům
za odvoz odpadu (popelnic) na občana = předloží návrh ceny za odvoz
odpadu pro občana.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

8)

Bod č. 4 – Převod pozemků p. č. 3312/2 a 3299 v k. ú. Holašovice
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nesouhlasné stanovisko Pozemkového
fondu ČR k bezúplatnému převodu pozemků p. č. 3312/2 a 3299 v k. ú.
Holašovice na Obec Jankov s jeho odůvodněním. V této návaznosti
zastupitelstvo odsouhlasilo do nově zpracovaného konceptu Územního
plánu Obce Holašovice zahrnout výsadbu trvalé zeleně na těchto
pozemcích.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

9)

Bod č. 5 – Různé)
Zastupitelstvo se zabývalo hodnocením práce starosty Obce za uplynulé
období roku 2004. Konkrétní připomínky vznesly pí. Jílková, p. Jílek,
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p. Melmer, p. Jos. Trantina, pí. Koubová. Jednotliví zastupitelé
ve svých připomínkách zejména zdůraznili, že starosta musí vyvinout větší
iniciativu v průběžném sledování zákonných norem, naplňování
jednotlivých zákonných ustanovení v plné míře musí respektovat
rozhodnutí zastupitelstva a projevit více iniciativy při řešení obecní
problematiky, k zadaným úkolům a jejich plnění byly zastupitelstvem vzaty
na vědomí.
Zastupitelstvo vzneslo výhrady proti práci obecního zaměstnance
pana Hovorky. Bylo konstatováno, že z jeho strany nedochází k řádnému
plnění úkolů nebo jejich odkládání na pozdější dobu (převážně v obci
Holašovice) jako jsou např. úklid listí, drobné opravy, apod.
Bylo odsouhlaseno, že starosta musí podstatně více věnovat pozornost
ukládání práce obecnímu zaměstnanci panu Hovorkovi a kontrolovat
uložení splnění úkolů. Za účelem zhodnocení práce jmenovaného starosta
zajistí účast na dalším jednání zastupitelstva.
V této souvislosti starosta prověří do další schůze zastupitelstva
ve spolupráci s účetní Obce možnost uplatňování dvousložkové mzdy
u jmenovaného tj. snížení pevného základu s výraznou pohyblivou složkou
v součtu současné výše mzdy.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zakoupení nové zimní radlice na údržbu obecních
komunikací. Radlice byla zakoupena a zastupitelstvo ukládá starostovi
projednat konkrétní finanční spoluúčast ZD na prohrnování obecních
a družstevních cest. ZD bylo vybráno jako partner pro zabezpečení údržby
obecních komunikací v zimních měsících.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan Trantina vznesl dotaz na stav v přípravě a zabezpečení investičních
a neinvestičních
akcí
odsouhlasených
obecním
zastupitelstvem
pro rok 2005. Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit soupis návrhu
postupu v realizaci, zadání či zabezpečení těchto akcí do příští schůze
zastupitelstva.
Dále byl učiněn dotaz na stav jednání v odstranění družstevní váhy z návsi
v Holašovicích, na stav v přípravě parkoviště pro turisty v prostoru
u porodny prasnic a aktuální stav zadaných projektových prací
na hostinci v Holašovicích.
Panem Trantinou byl učiněn návrh obecnímu zastupitelstvu zhotovit
svépomocí náhon do obecního rybníka, kdy Obec by zafinancovala pouze
materiál (roury). Zastupitelstvo rozhodlo, že tuto záležitost bude řešit
p. Trantina a starosta Obce.
Pan Trantina také upozornil zpracování platových výměrů jednotlivým
zastupitelů a starostovi Obce. Platové výměrů zpracuje účetní
Obce a předloží zastupitelům a starostovi k podpisu.
Veškeré tyto dotazy a jejich řešení zodpoví starosta na příštím zasedání
zastupitelstva.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo provést do 31. 3. 2005
rozbor vody ve všech návesních studnách. V této souvislosti pověřuje
starostu nechat vyrobit stylové označení jednotlivých studní s nápisem
užitková voda (i cizojazyčně). Dále zastupitelstvo starostovi ukládá nechat
opravit návesní studnu u čísla popisného 1 (Pešků).
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo ukládá starostovi urgovat veškeré dosavadní pohledávky
Obce za minulé období roku či déle. Tyto urgence připraví ve spolupráci
s účetní Obce. O stavu a výši pohledávek bude informovat zastupitelstvo
na dalším zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo se opětovně zabývalo nezaplacením plné výše vyúčtovaného
vodného od p. Dr. Matějky a jeho postojem k celé této záležitosti.
Zastupitelstvo nesouhlasí postupem p. Dr. Matějky, jak ve vztahu
k obecnímu zastupitelstvu, tak k občanům Obce Holašovice. Zastupitelstvo
svůj postoj z minulého období stvrdilo a trvá na zaplacení původní výše
faktury za odebranou vodu za poslední účtované období. Pokud nedojde
do 31. 1. 2005 k zaplacení zálohy novými majitelkami nenovosti ve výši
požadované doporučeným dopisem převzatým dne 8. 12. 2004, je Obec
připravena přikročit k represivnímu opatření, které jí umožňuje zákon,
což může být až uzavření přívodu vody na odbočce do nemovitosti
(stavení).
Dále zastupitelstvo ukládá starostovi celou záležitost urychleně dořešit
ve smyslu rozhodnutí zastupitelstva. Oproti podpisu neprodleně účastníky
této záležitosti informovat o rozhodnutí zastupitelstva Obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dopis pana Svobody adresovaný obecnímu zastupitelstvu byl projednán
a bylo starostou, paní Vaňkovou a místostarostkou konstatováno, že byla
v tomto směru sjednána náprava. Dopis se týkal nevyvezení popelnic
od objektu 3x po sobě v měsíci v souvislosti s nemožností přístupu
sběrného vozidla k objektu zapříčiněného překážkou (stojícím soukromým
vozidlem) na komunikaci.
10)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v úterý 8. 2. 2005
od 19:00 hod v budově obecního úřadu v Jakově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Jílková – místostarostka Obce
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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