Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 004/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Pavel Melmer, Monika Koubová,
Marie Vaňková, Miloslava Jílková, Michal Chrt, Jan Jílek
Omluven: nikdo
Hosté: Ing. František Stejskal, Stanislav Bauer, Růžena Bauerová
Dne: úterý 5. dubna 2005
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. 3/2005.
Bod č. 2 – Projednání zprávy obchvatové silnice v Holešovicích.
Bod č. 3 - Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2004.
Bod č. 4 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů žáků
v MŠ Čakov.
Bod č. 5 – Hodnotící zpráva za rok 2004 pro vypracování podkladů
k návrhu státního závěrečného účtu.
Bod č. 6 – Žádost SK Jankov o navýšení finanční částky a poskytnutí
bezúročné půjčky na výstavbu nových hráčských šaten.
Bod č. 7 - Různé
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 04/2005 ověří J. Trantina a M. Koubová
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu
č. 003/2005).
a. Bod č. 2 – Různé – obecní zaměstnanec)
Splněno: Smlouva podepsaná dle předlohy a usnesení zastupitelstva.
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b. Bod č. 3 – Různé – obecní studny – rozbor vody a oprava)
V řízení: Vzorky vody byly odebrány a jsou nevyhovující. Bude na studních
zřetelně označeno. Označení studen a opravu studny u stavení č. p. 1 bude
zařízen starostou.
c. Bod č. 8 – Různé – pronájem prodejny Smíšeného zboží
v Jankově)
Splněno: Smlouva podepsána s p. Melnerem.
d. Bod č. 2 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů žáků
ZŠ Dubné a MŠ Lipí)
Splněno:
e. Bod č. 3 – Různé – Projednání záležitostí s p. Houškou ohledně
odstranění družstevní váhy v Holašovicích a vyřešení
parkování v areálu družstva)
V řízení:
f. Bod č. 3 – Různé – Rozpočtování změna)
Splněno:
g. Bod č. 3 – Různé – Přidělení palivového a stavebního dřeva)
V řízení: Zájemcům bude přiděleno nejpozději do konce měsíce dubna.
Zodpovídá starosta.
h. Bod č. 3 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
V řízení: Na osvětlení Holašovic bude zpracován projekt a předložen
zastupitelstvu k posouzení.
i. Bod č. 3 – Různé – Žádost manželů Melmerových)
Vyřízeno:
j. Bod č. 3 – Různé – Schválení příspěvku)
Splněno:
6)

Bod č. 2 - Projednání zprávy obchvatové silnice v Holašovicích)
Zastupitelstvo projednalo na svém zasedání záležitosti ohledně obchvatové
silnice v Holašovicích. Na základě schváleného postupu byly předloženy
podklady k majetkovému vypořádání této komunikace s vlastníky pozemků,
na kterých komunikace vede. Zastupitelstvo se usneslo, že celou záležitost
bude řešit až v souladu se schválením nového Územního plánu Obce
Holašovice a starostovi ukládá podniknout pouze kroky k návrhu
vypořádání vlastnictví pozemků, po kterých stávající komunikace vede.

7)

Bod č. 3 - Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2004)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2004.
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8)

Bod č. 4 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů žáků
v MŠ Čakov)
Zastupitelstvo projednalo vyúčtování neinvestičních nákladů na MŠ Čakov
za rok 2004. V prvním pololetí roku 2004 bylo zapsáno 6 dětí a ve druhém
pololetí 8 dětí. Zastupitelstvo schválilo vyúčtování nákladů Obci Jankov
ve výši 20.602,- Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

9)

Bod č. 5 – Hodnotící zpráva za rok 2004 pro vypracování podkladů
k návrhu státního závěrečného účtu)
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce Jankov za rok 2004
bez výhrad. Podklady k závěrečnému účtu byly zveřejněny na úřední desce
Obce dne 15. 2. 2005 a sejmuty dne 4. 3. 2005.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

10)

Bod č. 6 - Žádost SK Jankov o navýšení finanční částky
a poskytnutí bezúročné půjčky na výstavbu nových hráčských
šaten).
Zastupitelstvo projednalo za účasti presidenta SK Jankov p. Ing. Stejskala
žádost místního fotbalového klubu o navýšení částky a poskytnutí
bezúročné půjčky na výstavbu nových hráčských šaten. Tato žádost
je odůvodněná získáním státních prostředků na tuto aktivitu ve výši
2,350 tis Kč a podílem vlastní účasti, který činí cca 1 milion Kč. SK žádá
navýšit přímou finanční podporu o 100 tis. Kč (200 tis. již bylo schváleno
a je rozpočtově zařazeno) a 300 tis. finanční půjčku na dobu 8 let.
Zastupitelstvo s touto žádostí předběžně souhlasí s tím, že SK Jankov musí
získat formou ankety kladné vyjádření nadpoloviční většiny občanů obou
obcí. V případě schválení je zastupitelstvo předběžně domluveno o přesunu
této částky z jiných kapitol rozpočtu Obce. SK Jankov výsledky předloží
na dalším zasedání. Anketa a posléze její výsledky budou vyvěšeny
na úředních deskách v obcích.
Tento postup zastupitelstvo schvaluje takto:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

11)

Bod č. 7 – Různé)
Zastupitelstvo schválilo návrh ceny vodného a stočného na hospodářský
rok 2005-2006 pro Jankov. Cena byla na základě předložené kalkulace
zvýšena ze současné ceny 26,12 Kč na 26,76 Kč. Uvedené ceny jsou
bez DPH, která činí 5 %.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

12)

Bod č. 7 – Různé)
Zastupitelstvo ukládá starostovi zabývat se přípravou a realizací
schválených investičních a neinvestičních akcí obcí Jankov
a Holašovice pro rok 2005.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

13)

Bod č. 7 – Různé)
Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem prostor pro zkušební hraní
hudební skupině v Holašovicích v prostorách místního Infocentra. Žádost
předložili p. Bauer J., Jílek R., Zikmund F. Zastupitelstvo ve své podstatě
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nemá námitek proti této činnosti, ale navrhuje pro sjednání dalšího
postupu osobní setkání a prodiskutování možností alternativ pronájmu
dalších alternativních prostor. Tímto ukládá starostovi výše uvedené pozvat
na další zasedání zastupitelstva.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

14)

Bod č. 7 – Různé)
Zastupitelstvo se vrátilo k žádost p. St. Bauera a p. V. Jílka o směně
pozemků v k. ú. Holašovice a rozhodlo takto.
Zastupitelstvo souhlasí ve věci Jindřicha a Stanislava Bauera o směně
obecního pozemku parcelní číslo 4069/3 za část pozemků
parcelní čísla 3093, 3089/2, 3089/1 v Katastrálním území Holašovice.
V této souvislosti bude zhotoveno zaměření a vyhotoven geometrický plán.
Zastupitelstvo souhlasí ve věci žádosti Václava Jílka se směnou pozemku
na parcelním čísle 4069/7 za část obecního pozemku na stavební parcele
č.60 v Katastrálním území Holašovice. Zaměření a vyhotovení
geometrického plánu ze stavební parcely 60 z nádvoří.
Po zhotovení geometrického plánu proběhne vlastní řízení.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

15)

Bod č. 7 – Různé)
Žádost pana Melichara o zproštění poplatku za svoz komunálního odpadu
z provozovny „Šejchar u Vojty“ v Holašovicích (částka 1200,- Kč)
s odůvodněním, že provozovna je v období 1. 10. – 31. 3. běžného roku
uzavřena a v období provozu je odpad svážen a likvidován jiným způsobem
(soukromý odvoz do ČB). Zastupitelstvo s žádostí souhlasí v případě,
že pan Melichar prokáže likvidaci odpadu příslušným dokladem.

16)

Bod č. 7 – Různé)
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo částku v celkové výši 16 tis. Kč,
která bude použita jako příspěvek k uhrazení nákladů místním organizacím
v souvislosti s pořádáním pouťových či osvíceneckých zábav. Místní
organizace si podá formou žádosti požadavek na příspěvek.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

17)

Bod č. 7 – Různé)
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o stavu finančních prostředků
Obce k 31. 3. 2005.

18)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v úterý 3. 5. 2005
od 19:00 hod v Infocentru v Holašovicích.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
J. Trantina – člen zastupitelstva Obce
M. Chrt – člen zastupitelstva Obce
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Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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