Obec Jankov
Holašovice

____

Jankov 46
373 83 p.Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 009/2005
z rozšířeného informačního
zasedání zastupitelstva
(veřejné schůze)
Obce Jankov – Holašovice
Účastníci – zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Miloslava Jílková, Monika Koubová, Michal Chrt, Josef
Trantina, Pavel Melmer, Marie Vaňková
Omluven: Ladislav Trantina, ing. Jan Jílek – dovolená
Hosté: viz prezentační listina schůze
Dne: pátek 19. srpna 2005
Od: 20:00 hod
Místo: KD Jankov
Program:
1)

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

2)
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu,
vyzval k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně
schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:
Bod č. 1 – Projednání nesouhlasu obyvatel Jankova
s přestěhováním obecního úřadu z Jankova do Holašovic.
Bod č. 2 – Různé – diskuse.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3)
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 09/2005 ověří M. Koubová a M.
Chrt
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.)

Bod č. 1 - Seznámení obyvatel obcí s přestěhováním OÚ
Místostarostka seznámila přítomné s důvody přestěhování OÚ
z Jankova do Holašovic:
Nekomerční využití objektu.
Kulturnější interiér budovy oproti budově stávající.

Efektivnější využití pracovnice Infocentra pro potřeby Obce
Jankov (skloubení práce starosty a pracovnice Infocentra a
možnost provozu Infocentra a obecního úřadu 7 dní v týdnu).
Efektivnější vytápění v zimních měsících.
Efektivní řízení problematiky kolem Holašovic oproti Jankovu,
vzhledem k zápisu Holašovic na seznam UNESCO a zatížení
návštěvnosti turisty.
5.) Bod č. 2 – Různé – diskuse
V diskusi vystoupili tito občané:
Ing. F. Bürger: Ostrý nesouhlas občanů Jankova s přemístěním
obecního úřadu. Petici podepsalo 114 občanů. Dělit peníze
na občany Jankova a Holašovic. Spočítat za poslední volební
období kolik peněz se odvedlo do Jankova a kolik do Holašovic.
P.Melmer: Rozdělit obce. Nebere se v potaz na vyjádření občanů
Jankova. Schůzi svolala místostarostka M.Jílková z Holašovic,
tak ať p. V.Jílek nenadává Jankovským, že tahají Holašováky
na schůzi do Jankova.
J.Eibl: Využít česko-německé sdružení a založit v budově muzeum.
Upozornil na špatné chování ing. J.Jílka, zavřením dveří
s odůvodněním, že na zastupitelstvo, konané v Holašovicích
v hospodě u Melichara, nepatří.
F.Eibl: Pracovnice v infocentru nemá smysl. Tak lidi vidíte, jak
zastupitelé rozhodují „špatně‘‘. Nemá cenu tady být. (odchází)
K.Wittenberger: Kolik zbylo peněz ze Selských slavností.
V.Hovorka: Spočítat, kolik peněz se odvedlo do hostince v Jankově
a kolik do Holašovic. Kdo řekl z občanů Holašovic, že nechce
do Unesca, ani jeden. Spočítat, kolik se odvedlo peněz do Jankova
a kolik do Holašovic za posledních 10 let.
V.Jílek: Když jsou občané Jankova tak iniciativní, ať si najdou
poslance a zažádají o vyjímku ze zákona o rozdělení obcí.
Ing.J.Mrkvan: Co vedlo starostu k tomu, aby souhlasil 12. 7.2005
s přestěhováním obecního úřadu do Holašovic. Kdo píše zápis
a zda bude vyvěšen. Proč ten převod bude jen na 10 let. V zápise
to nebylo uvedeno, a tudíž je to podvod. Proč se nezpevnila cesta
v lese za cca 10.000,-, když tady hážete s penězi.
I.Melmerová: Ať je infocentrum v obecním hostinci nebo obecní
hasičárně, nepotřebujeme novou budovu.
PhDr.V.Urbanová: Proč se rozhodovalo 12. 7. 2005, když nebyli
přítomni Jankovští zastupitelé. Nejde o ekonomický problém,
ale morální. Naservírováno na stříbrném podnose a tudíž
je rozšířená schůze zastupitelstva zbytečná.
J.Tomeček: Závazek na 10 let a mandát máte pouze na 1 rok.
Tak na co to uzavírat.

Milan Postl: Tímto je způsobena nenávist mezi občany obou obcí.
J.Hála: Bude hlasování občanů? Na co budou obci dvě budovy.
Vysoká údržba. Zastupitelé jsou příčinou špatných vztahů
mezi občany obou obcí.
M.Postl: V pozvánce na zastupitelstvo konané 12. 7. 2005 nebylo
v programu uvedeno, že se bude o tomto problému hovořit a nebyl
vyvěšen včas zápis.
Petr Melmer: Proč je svolávána schůze, když nebude referendum.
Zúčastnil se, aby vyjádřil nesouhlas, a konstatuje, že víckrát už
na zasedání nepřijde, jelikož jeho hlas není k ničemu a schůze
je zbytečná. Stydí se za Jankovské zastupitele.
M.Kukla: Upřesnit kolik obyvatel je v Jankově a kolik v Holašovicích.
Kde je více občanů, tak ať je obecní úřad. Kolik nás bude stát údržba
za 5 let. Kdy bude další zasedání.
I.Melmer: Budova je hasičů, ať si ji nechají. Holašovice dříve patřili
k Záboří, tudíž mohou jít zpět. Tak hlavní věc se má dát vědět lidem
dopředu, aby se mohli zůčastnit zasedání. V programu to uvedeno
nebylo.
V.Jílek: Konstatoval, že se připojí k obci Záboří.
H.Šípková: Jak jinak budovu získat, ale aby tam nemusel být
obecní úřad.
M.Koubová: Proč jsou tak špatné vztahy mezi občany obou obcí.
Bude se stávající budova rekonstruovat za provozu?
Zastupitelstvo vzalo připomínky občanů na vědomí, k některým se vyjádřilo
na místě a ostatními se bude zabývat na příštím zasedání.

Zapsala:
Marie Vaňková – člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
Monika Koubová – člen zastupitelstva Obce
Michal Chrt – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil starosta obce
Jaroslav Kučera

