Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 006/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Marie Vaňková,
Miloslava Jílková, Jan Jílek
Omluven: Pavel Melmer, Michal Chrt – pracovní povinnosti
Hosté: St. Bauer, Zd. Šturma, J. Šturma, V. Jílek, p. Hošek, pí. Chrtová, pí.
Anderlová, Šárka Bauerová,
Dne: pátek 3. června 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. 5/2005.
Bod č. 2 – Vyjádření vlastníků pozemků, na nichž má být vedena
obchvatová komunikace obce Holašovice.
Bod č. 3 – Selské slavnosti 2005.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 06/2005 ověří M. Jílková a M. Koubová
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu
č. 5/2005).
a. Bod č. 1 – Různé – obecní studny – označení)
V řízení: Starosta informoval, že do konce měsíce budou studny označeny.
b. Bod č. 2 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
V řízení: Na osvětlení Holašovic je zpracováván projekt, který bude
předložen na příštím zasedání zastupitelstvu k posouzení.
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c. Bod č. 3 - Projednání zprávy obchvatové silnice v Holašovicích)
V řízení: viz. odrážka 6) bod č.2 zápisu
d. Bod č. 4 - Žádost SK Jankov, výsledky provedené ankety
v obcích Jankov a Holašovice o poskytnutí dotace či půjčky
na výstavbu nových šaten, uzavření smluvního vztahu)
Vzato na vědomí: Místostarostka vznesla připomínky k režimu platebních
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Tyto připomínky starosta prověří
ve spolupráci s SK Jankov v návaznosti na podmínky čerpání a plnění státní
dotace na akci (viz vyhláška a podmínky MŠMT) a věcný rámec výsledku
čerpání
prodiskutuje
s
účetní
Obce.
Výsledek
prodiskutuje
s místostarostkou, zapracuje do smlouvy a poté smlouvu obě strany
podepíší, v případě předání schválených financí na účet SK Jankov bude
smlouva konzultovaná s právníkem
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
e. Bod č. 5 – Různé – investiční a neinvestiční akce Obce)
Vzato na vědomí a schváleno: Starosta na zasedání informoval
zastupitelstvo o aktuálním stavu v řešení schválených investičních
a neinvestičních akcí obou obcí. Zastupitelstvo na základě předložených
informací starosty schválilo realizaci obnovy náhonu a rekonstrukce rybníka
na návsi v Jankově firmou Precis. Zastupitelstvo ukládá starostovi s firmou
uzavřít řádný smluvní vztah.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Projekt a nabídky rekonstrukce pohostinství v obou obcích budou
předloženy na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo starostovi ukládá dále na každé řádné schůzi informovat
o stavu a vývoji řešení těchto aktivit.
f. Bod č. 6 – Různé – zkušební prostory pro hudební skupinu)
V řízení:
g. Bod č. 7 – Různé - žádost pp. Jinř. 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 6) bod č. 2 zápisu rozhodlo tuto záležitost odložit
v návaznosti na realizaci výstupu tohoto bodu = zpracování geometrického
plánu obchvatové komunikace.
h. Bod č. 9 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 – Požární řád
Obce)
V řízení:
i. Bod č. 10 – Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za r. 2004)
Vzato na vědomí:
j. Bod č. 4 – Selské slavnosti 2005)
Vzato na vědomí:
2

6.)

Bod č. 2 – Vyjádření vlastníků pozemků na nichž má být vedena
obchvatová komunikace obce Holašovice)
V návaznosti na patový výsledek jednání Obce s vlastníky pozemků
o směně či prodeji pozemků v k. ú. v Holašovicích, po kterých
má obchvatová komunikace vést, se zastupitelstvo rozhodlo jednání
s vlastníky odložit. Zastupitelstvo rozhodlo v návaznosti na výsledek
společného jednání s vlastníky dopracovat již zadaný Geometrický plán
úsporné varianty komunikace (tzn. komunikace, která kopíruje stávající
tvar komunikace a rozšiřuje ji na komunikaci okresní silnice). Poté bude
vedeno další jednání s vlastníky.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1 Jílek

7.)

Bod č. 3 – Selské slavnosti)
V návaznosti na rostoucí náklady na organizaci akce Selské slavnosti
v roce 2005 zastupitelstvo schválilo na návrh pracovně-organizačního týmu
zvýšení ceny dospělého vstupného z 50,- Kč na 60,- Kč.
Pro: 6
Proti: 1 Jílková
Zdržel se: 0

8.)

Bod č. 4 – Různé – změna vyhlášky č. 1/2005 Obce Jankov)
Zastupitelstvo schválilo na doporučení Krajského úřadu v ČB změnu
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, kterou se stanoví shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území Obce Jankov.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

9.)

Bod č. 4 – Různé – převod Infocentra do majetku Obce)
Na základě výzvy HZS Jihočeského kraje k podání odůvodněné žádosti
o bezúplatný převod nemovitosti v Holašovicích (bývalé školy a stávajícího
Infocentra) byla žádost s odůvodnění bezplatného převodu nemovitosti
do majetku Obce v termínu podána. Monitorováním a informováním
o vývoji celé záležitosti zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostku.

10.)

Bod č. 4 – Různé)
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o stavu finančních prostředků
Obce k 31. 5. 2005.

11.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v pátek 8. 7. 2005
od 19:00 hod na Obecním úřadě v Jankově.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
M. Jílková – člen zastupitelstva Obce
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválili:
Jaroslav Kučera
Starosta Obce
Miloslava Jílková
Místostarostka Obce
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