Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 005/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Marie Vaňková,
Miloslava Jílková, Michal Chrt, Jan Jílek
Omluven: Pavel Melmer – pracovní povinnosti
Hosté: Stejskal Fr., Jílek R., Jílek V., Zikmund Fr., p. Hošek
Dne: úterý 3. května 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. 4/2005.
Bod č. 2 – Obecně závazná vyhláška č.2/2005 – Požární řád Obce.
Bod č. 3 – Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za r. 2004.
Bod č. 4 – Selské slavnosti 2005.
Bod č. 5 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2005 ověří L. Trantina a M. Vaňková
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu
č. 004/2005).
a. Bod č. 1 – 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
zařízeno starostou.
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b. Bod č. 2 – Různé – Přidělení palivového a stavebního dřeva)
Splněno: Starosta informoval zastupitelstvo, že zájemcům bylo přiděleno
palivové a stavební dřevo. Za kontrolu plnění zodpovídá starosta.
c. Bod č. 3 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
V řízení: Na osvětlení Holašovic bude zpracován projekt a předložen
zastupitelstvu k posouzení.
d. Bod č. 4 - Projednání zprávy obchvatové silnice v Holašovicích)
V řízení: V souvislosti s touto problematikou zastupitelstvo ukládá
starostovi Obce písemně pozvat všechny účastníky řízení (vlastníky
pozemků, po kterých „Obecní“ komunikace vede) na zasedání dalšího
zastupitelstva. V návaznosti na výsledky tohoto osobního jednání
s účastníky řízení a prověření dalších souvislosti bude stanoven další
postup.
Zastupitelstvo mělo snahu se touto problematikou na dnešním zasedání
zabývat, ale vzhledem k tomu, že byly přítomni pouze dva účastníci
pp. Jílek V. a Hošek se ji rozhodli řešit výše uvedeným způsobem.
e. Bod č. 5 - Projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2004)
Vzato na vědomí:
f. Bod č. 6 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů žáků
v MŠ Čakov)
Splněno a zaplaceno:
g. Bod č. 7 – Hodnotící zpráva za rok 2004 pro vypracování
podkladů k návrhu státního závěrečného účtu)
Splněno:
h. Bod č. 8 - Žádost SK Jankov, výsledky provedené ankety
v Obcích Jankov a Holašovice o poskytnutí dotace či půjčky
na výstavbu nových šaten)
Ing. František Stejskal seznámil zastupitelstvo s výsledky provedené ankety
občanů, kteří se vyjádřili k dané žádosti (anketě) takto:
Oslovených občanů s trvalým pobytem v obou obcích (voličů): 288
Vráceno zpět dotazníků:
244
Z toho výsledek vyjádření:
souhlas s poskytnutím přímé dotace
150 občanů
kombinace půjčky a dotace
72 občanů
nesouhlasí s dotací ani půjčkou
12 občanů
pouze půjčka
7 občanů
odmítli se vyjádřit
3 občané
Zastupitelstvo vzalo tyto výsledky na vědomí a uložilo kontrolní komisi
neprodleně provést věcnou kontrolu těchto výsledů, řádně tyto výsledky
zaprotokolovat a zaknihovat.
Pokud budou tyto výsledky kontrolní komisí potvrzeny, tak zastupitelstvo
na základě výsledků této ankety občanů souhlasí s poskytnutím dotace
na výstavbu nových šaten a sociálního zařízení ve výši 400 tis. Kč.
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Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat s SK Jankov řádný smluvní vztah
na účelové plnění této dotace a posléze ukládá kontrolní komisi řádně
zkontrolovat a prověřit čerpání této částky na základě předložených faktur
a věcné zprávy k plnění předmětu smlouvy.
Tento postup zastupitelstvo schvaluje takto:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 2

i. Bod č. 9 – Různé – zvýšení ceny vodného a stočného
v obci Jankov)
Vzato na vědomí:
j. Bod č. 9 – Různé – investiční a neinvestiční akce Obce)
Vzato na vědomí: Starosta na zasedání informoval zastupitelstvo
o aktuálním stavu v řešení schválených investičních a neinvestičních akcí
obou obcí. Zastupitelstvo starostovi ukládá dále na každé řádné schůzi
informovat o stavu a vývoji řešení těchto aktivit.
k. Bod č. 9 – Různé – zkušební prostory pro hudební skupinu)
V řízení: Zastupitelstvo projednalo žádost za účasti zástupců hudební
skupiny pp. Jílka a Zikmunda o pronájem prostor pro zkušební hraní
v Holašovicích v prostorách místního Infocentra. Zastupitelstvo nemá
námitek proti této činnosti a souhlasí s poskytnutím prostor Infocentra
pro tyto účely. Na toto bude sepsána dohoda o využívání prostor a v této
souvislosti zástupci skupiny předloží kalkulaci na zhotovení ochranné mříže
oddělující veřejné prostory od prostor „zkušebny“. Poté se rozhodne
o participaci obou stan na této investici. Sepsáním dohody zastupitelstvo
pověřuje starostu Obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
l. Bod č. 9 – Různé - žádost pp. Jindř. a St. Bauera a V. Jílka
o směně pozemků v k. ú. Holašovice)
V řízení: Zastupitelstvo se v návaznosti na problematiku řešení obchvatové
komunikace viz odrážka d) bod č. 4 zápisu rozhodlo tuto záležitost odložit
na další jednání zastupitelstva.
m. Bod č. 9 – Různé – žádost p. Melichara)
V řešení:
n. Bod č. 9 – Různé – schválení finanční podpory místním
organizacím na pořádání zábav)
Vzato na vědomí:
6)

Bod č. 2 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 –
Požární řád Obce)
M. Jílková vznesla připomínky vůči návrhu vyhlášky Požárního řádu Obce
ve smyslu doplnění a specifikace pojmů dle místní zvyklosti (např. požární
nádrž Kyselov, apod.). Zastupitelstvo ukládá starostovi neprodleně
tyto připomínky zapracovat, zkonzultovat je s místostarostkou a tento
řád vyvěsit na vývěsku Obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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7)

Bod č. 3 – Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za r. 2004)
Zastupitelstvo Obce Jankov vzalo na vědomí závěrečný účet spolu
se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví
UNESCO za rok 2004.

8)

Bod č. 4 – Selské slavnosti 2005)
Zastupitelstvo schválilo poplatky za
na Selských slavnostech 2005.

pronájem

místa

řemeslníkům

Po dobu konání slavností je stanovena sazba pro vystavovatele či prodejce
za užívání veřejného prostranství po dobu konání Slavností tj. dvou dnů
(So 23. 7. – Ne 24. 7. 2005) takto:
1. předvádění řemeslné výroby bez prodeje výrobků – zdarma
2. předvádění řemeslné výroby s prodejem výrobků – 250,- Kč
3. prodej - 600,- Kč
4. prodej občerstvení k přímé konzumaci na místě – 2 000 - 3 000,- Kč.
5. pronájem, zapůjčení stánku obce - 300,- Kč
Tyto sazby platí pro vystavovatele a prodejce pro typizovaný stánek do 2 m
jeho běžné šířky. Za každý další započatý metr bude účtováno 150,- Kč.

Obyvatelé s trvalým bydlištěm v osadě Holašovice, kteří budou provozovat
stánky mezi vraty či mírně před (mimo řadu stánků na návsi) jsou
poplatku zproštěni. Všichni jsou, ale povinni svůj případný zájem
o provozování stánku řádně hlásit na Obci (organizátorovi akce) formou
vyplnění dotazníku a dodržet stanovené podmínky a pravidla
pro provozování řemesla či občerstvení.
9)

od č. 5 – Různé – Žádost organizátora společného dětského dne
o příspěvek)
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o pořádání velkého společného
dětského dne pod organizační záštitou SK Jankov pro obce Jankov,
Holašovice, Čakov a Čakovec. Tento dětský den se uskuteční v Jankově
v termínu 4. 6. 2005, v 9:00 hod v místě sportovního areálu SK Jankov.
Obec Čakov na tuto akci přispěje schválenou částkou 3.000,- Kč
a zastupitelstvo Obce Jankov schválilo poskytnout částku na tento dětský
den ve výši 5.000,- Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

10)

Bod č. 5 – Různé – Rozhodnutí Finančního ředitelství ČB o uložení
pokuty za porušení cenových předpisů Obci Jankov
Obec Jankov bere výsledky rozhodnutí na vědomí.

11)

Bod č. 5 – Různé – Schválení rozpočtové změny č. 2)
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 2 ve znění:
V rozpočtových
výdajích
navýšit
paragraf
3419
„Tělovýchova“
o 305.000, Kč na celkových 655.000,- Kč následovně.
Položka 5192 (poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) –
55.000,- Kč, položka 5229 (Ostatní neinvestiční dotace neziskovým
a podobným organizacím) - 600.000,- Kč
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Zároveň v rozpočtových výdajích snížit o 305.000,- Kč paragraf 2140
"Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch" na celkových 1.195.000,- Kč
následovně: Položka 5169 (Nákup ostatních služeb) - 1.074.000,- Kč.
Celková částka rozpočtových výdajů se pro rok 2005 nemění.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
12)

Bod č. 5 – Různé)
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o stavu finančních prostředků Obce
k 30. 4. 2005.

13)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v pátek 3. 6. 2005
od 19:00 hod v Infocentru v Holašovicích.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
M. Vaňková – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
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