Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 002/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Monika
Koubová, Marie Vaňková, Michal Chrt, Jan Jílek
Omluven: Pavel Melmer – nemoc
Hosté: Jaroslav Hovorka
Dne: úterý 8. února 2005
Od: 19:30 hod
Místo: budova OÚ 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. 1/2005.
Bod č. 2 – Smlouva o zajištění financování základní dopravní obslužnosti
a soustředění finančních prostředků.
Bod č. 3 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2005.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2005 ověří M. Vaňková a J. Trantina
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu
č. 001/2005).
a. Majetkoprávní vypořádání k vodovodní přípojce zajišťující
zásobování obcí Jankov a Čakov pitnou vodou).
Splněno:
b. Bod č. 2 – Vodovod Holašovice - Úprava cenových limitů).
Vzato na vědomí:
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c. Bod č. 6 – Inventarizace majetku).
Splněno částečně: M. Vaňková předložila zastupitelstvu komplexní soupis
a stavy majetku Obce k 31. 12. s výjimkou majetku a vybavení hasičské
zbrojnice v Holašovicích. Tento soupis bude předložen na dalším
zastupitelstvu. Dále M. Vaňková předloží na příštím zastupitelstvu
ke schválení protokol soupisu majetku, který má být z evidence vyřazen.
d. Bod č. 2 – Úprava rozpočtu r. 2004).
Vzato na vědomí:
e. Bod č. 3 – Dodatek ke smlouvě Rumpold).
Splněno: Starosta zastupitelstvo informoval o cenách za svoz odpadu
v okolních vesnicích (Záboří, Dubné, Čakov, Habří a Lipí).
Bylo konstatováno, že ceny jsou velice podobné a vzhledem k tomu,
že celoroční svoz firmou Rumpold pro naše Obce probíhal celkem
bez výhrad, zastupitelstvo rozhodlo smlouvu prodloužit. Dopad zvýšení
ceny za svoz odpadu viz. bod č. 4. Různé – poplatky Obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
f. Bod č. 4 – Převod pozemků p. č. 3312/2 a 3299
v k. ú. Holašovice
Vzato
na
vědomí:
Uvedené
stanovisko
bude
zapracováno
do ÚP Obce Holašovice.
g. Bod č. 5 – Různé – obecní zaměstnanec).
Zastupitelstvo opětovně projednalo výhrady k práci obecního zaměstnance
pana Hovorky v jeho přítomnosti. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí
s potřebou disponovat pracovníkem pro potřeby Obce. Pan Hovorka vzal
na vědomí výtky k jeho pracovní činnosti a zastupitelstvo vzalo opětovně
na vědomí záležitosti, které brání jeho rychlejšímu a kvalitnímu výkonu
práce, či jeho práci degradují. Zastupitelstvo ukládá starostovi na příštím
zasedání předložit soupis těchto požadavků a bariér. Dále zastupitelstvo
opětovně ukládá starostovi plně obecního zaměstnance úkolovat,
jeho práci kontrolovat a přebírat. Dále musí operativně řešit jeho
připomínky k výkonu práce a ve spolupráci se zastupitelstvem
tyto případné překážky bránící výkonu jeho práce odstraňovat.
Zastupitelstvo dále na návrh starosty schválilo zařazení obecního
zaměstnance do sedmé tarifní třídy, kde má na základě kvalifikace
a získané praxe nárok na měsíční odměnu ve výši 10.230,- Kč.
K této složce bude čtvrtletně na základě provedené práce a jejích výsledků,
zastupitelstvem přiznána odměna ve výši 0 – 10.230,- Kč. Starosta připraví
a podepíše s obecním zaměstnancem na základě tohoto rozhodnutí
dodatek k pracovní smlouvě.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
h. Bod č. 5 – Různé – radlice na shrnování sněhu).
Splněno:
Starosta
projednal
konkrétní
finanční
spoluúčast
ZD na prohrnování obecních a družstevních cest. ZD Obci účtuje za jednu
motohodinu prohrnování 300,- Kč (Záboří 350,- Kč, Čakov 480,- Kč).
Zastupitelstvo konstatovalo, že v porovnání s okolními vesnicemi
je to částka úměrná výkonu. Nespokojenost však byla se včasným
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prohrnutím všech obecních cest. Zastupitelstvo ukládá starostovi tuto
záležitost s předsedou ZD okamžitě projednat.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
i. Bod č. 5 – Různé – investiční a neinvestiční akce Obce).
Splněno částečně: Starosta informoval o stavu jednání v odstranění
družstevní váhy z návsi v Holašovicích, stavu v přípravě parkoviště
pro turisty v prostoru u porodny prasnic a aktuální stav zadaných
projektových prací na hostinci v Holašovicích.
V souvislosti s prezentovanými výsledky jednání se ZD Jankov o odstranění
váhy a parkovaní zastupitelstvo ukládá pozvat pana Houšku – předsedu
ZD Jankov na další jednání zastupitelstva.
Projektové práce na hostinci v Holašovicích jsou ve fázi vyjádření
se dotčených orgánů (hygiena, památkáři) tzn. finální fáze.
Zastupitelstvem byl schválen návrh pana Trantiny obecnímu zastupitelstvu
zhotovit svépomocí náhon do obecního rybníka, kdy Obec by zafinancovala
pouze materiál (roury). Pan Trantina předloží fakturu za materiál
starostovi. Zastupitelstvo rozhodlo, že tuto záležitost bude řešit p. Trantina
a starosta Obce.
Platové výměry byly zpracovány a přítomnými zastupiteli podepsány.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
j. Bod č. 5 – Různé – obecní studny – rozbor vody a oprava).
V řízení:
k. Bod č. 5 – Různé – pohledávky Obce).
Splněno: Starosta předložil soupis pohledávek Obce k 31. 12. 2004.
Celková částka splatných pohledávek od roku 2002 k výše uvedenému datu
činí 61.871,- Kč. Pohledávky se vesměs vztahují k nezaplacenému
nájemnému (pan Vrána, Hájek, paní Pašková) a neuhrazené vodné
(p. Matějka). Zastupitelstvo přijalo opatření k vymáhání těchto pohledávek
individuálně. Řízením pověřuje starostu ve spolupráci s právním zástupcem
Obce Dr. Attlem.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
l. Bod č. 5 – Různé – nezaplacené vodné Dr. Matějka)
Nesplněno: Pan Matějka poslal na Obec finanční kontrolu na základě
stížnosti na vodohospodářský stav. Výsledky této kontroly a její
doporučené závěry budou známy do konce měsíce. Na základě těchto
výsledků bude stanoven další postup.
Zastupitelstvo starostovy vytklo nerespektování postupu, který byl uveden
v minulém zápise.
Zastupitelstvo starostovy ukládá opětovně doručit smlouvy o dodávce vody
sl. Pavlíně Moučkové a Zuzaně Hruškové. Dále v případě trvání podpisu
smlouvy pouze sl. Moučkovou bude od sl. Hruškové získáno souhlasné
vyjádření s tímto stavem s přesnou právní formulací, kde se vzdává práv
či nezpochybňuje stav popsaný ve smlouvě uzavřené se sl. Moučkovou.
Případné spory si majitelky budou vyřizovat mezi sebou nebo bude jednáno
pouze se sl. Moučkovou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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6)

Bod č. 2 - Smlouva o zajištění financování základní dopravní
obslužnosti a soustředění finančních prostředků).
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo Smlouvu o zajištění financování
dopravní obslužnosti a soustředění finančních prostředků mezi Jihočeským
krajem a Obcí Jankov bez výhrad.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

7)

Bod č. 3 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2005).
Ve vztahu k novelizacím Sbírky zákonů ČR zastupitelstvo projednalo návrh
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, kterou stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Jankov –
Holašovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvěšením této vyhlášky
a jejím schválením se bude zabývat na příštím zasedání.

8)

Bod č. 4 – Různé – poplatky Obce)
Zastupitelstvo se ve vztahu ke zvýšení ceny za svoz odpadu zabývalo výší
poplatku za tento svoz na obyvatele. V této souvislosti zastupitelstvo
navrhuje roční poplatek za svoz odpadu na obyvatele v Obci
ve výši 330, Kč s tímto odůvodněním:
Zvýšení ceny o 10% je shodné se zvýšením ceny za svoz
firmou Rumpold.
Obec v roce 2004 tuto činnost dotovala částkou 55.834,- Kč
z obecního rozpočtu.
V roce 2005 se z důvodu zvýšení ceny tato částka bude pohybovat
ve výši 75 - 80.000,- Kč a tímto dojde k částečné kompenzaci.
Roční poplatky v okolních obcích jsou stále vyšší než v Obci Jankov,
kde např. v obci Záboří je cena 500,- Kč/popelnici, Dubné 400,Kč/osobu, Žabovřesky 400,- Kč/osobu.
Dále zastupitelstvo navrhuje výši poplatku za psy jako v roce 2004,
tj. pro důchodce 50,- Kč a pro ostatní 100,- Kč za psa na č. p. Za každého
dalšího psa 50% příplatek.
Poplatky budou zaplaceny do 31. 3. 2005.
Termíny vybírání poplatků a další instrukce budou včas vyvěšeny na obecní
vývěsce. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvěsit tuto informaci
na vývěskách.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

9)

Bod č. 4 – Různé)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o ukončení pronájmu obchodu
v KD č. p. 13 pí. Homolkové Alexandry k 28. 2. 2005 a zároveň vzalo
na vědomí žádost o pronájem tohoto obchodu p. Melmerem Ivanem
od 1. 3. 2005.
Zastupitelstvo ukládá starostovu toto vyvěsit na obecních vývěskách.
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10)

Bod č. 4 – Různé)
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o stavu finančních prostředků
Obce k 31. 1. 2005.

11)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v úterý 1. 3. 2005
od 19:00 hod v Infocentru v Holašovicích.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Vaňková – člen zastupitelstva Obce
J. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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