Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 011/2005
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Miloslava
Jílková, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Jan Jílek
Omluven: Michal Chrt – pracovní povinnosti
Hosté: nikdo
Dne: úterý 11. října 2005
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost obecního úřadu 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. 10/2005.
Bod č. 2 – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce za r. 2005.
Bod č. 3 – Projednání pokračování v dělení Obce.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 11/2005 ověří J. Trantina a L. Trantina
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Kontrola zápisu
č. 10/2005).
a. Bod č. 1 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
V řízení:
Zastupitelstvo schválilo projektové práce na osvětlení
v Holašovicích s realizátorem firmou Borovka & syn. Dále zastupitelstvo
schválilo předpokládané vícepráce v tomto rozsahu:
Vybudování rozvaděče pro potřeby Obce a Selských slavností –
v režii Obce – Selské slavnosti.
Osvětlení kapličky – v režii Obce – Selské slavnosti.
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Osvětlení kovárny – v režii SH Holašovice.
Osvětlení místního koloniálu – v režii Selského baroka.
Předpokládané dokončení termínu rekonstrukce je do konce listopadu t.r..
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
b. Bod č. 2 - Projednání zprávy obchvatové silnice v Holašovicích)
V řízení:
c. Bod č. 3 – Podepsání smlouvy s SK Jankov o využívání vířivé
vany občany obcí)
V řízení:
d. Bod č. 4 – 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 nadále na každé řádné schůzi informovat
o stavu a vývoji řešení těchto aktivit.
e. Bod č. 5 – Různé - žádost pp. Jinř. a St. Bauera a V. Jílka
o směně pozemků v k.ú. Holašovice)
V řízení: Bude provedeno zaměření směny pozemků na základě
zhotoveného Geometrického plánu.
f. Bod č. 6 – Různé – převod Infocentra do majetku Obce)
V řízení: Vzhledem k vývoji situace v obou obcích, v návaznosti na ústní
a legislativní argumentaci všech zúčastněných zastupitelstvo rozhodlo
v dalším pokračování řešení situace ohledně převodu Infocentra
do majetku Obce pověřit dalším řízením této věci starostu a p. Jílka.
Místostarostka předá veškerou agendu související s touto záležitostí
starostovi Obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
g. Bod č. 7 – Různé – žádost pí. Peškové o obnovu a zaknihování
přístupové cesty k pozemkům)
V řízení: Zastupitelstvo odložilo řešení této záležitosti do dalšího jednání
zastupitelstva a pověřuje pí. Koubovou předložením možných variant
na vybudování této přístupové cesty (majetkoprávní řešení, finanční
apod.). Cesta je v přístupové podobě již geometricky vytyčena.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
h. Bod č. 8 - Různé – příprava smluvních vztahů s odběrateli
vody v Holašovicích)
Splněno částečně: Zastupitelstvo opětovně starostovi ukládá zajistit
podepsání všech smluv s řádnými odběrateli v Holašovicích a na příštím
zasedání o tomto podá kompletní zprávu zastupitelstvu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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i. Bod č. 9 – Vyhodnocení rozšířeného zasedání zastupitelstva
v Jankově ze dne 19. 8. 2005 – viz. zápis č. 009/2005
a rozhodnutí o oddělení obcí)
Vzato na vědomí a další informace viz odstavec 7 bod č.3 tohoto zápisu:
j. Bod č. 10
- Různé – řešení záchytného parkoviště
pro návštěvníky (turisty) Holašovic).
V řízení: V průběhu měsíce listopadu bude s p. Houškou předsedou
ZD Jankov a vlastníky pozemků - uvažovaných parkovacích ploch zahájeno
jednání v uvedeném smyslu. Zodpovídá starosta a J. Jílek.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
k. Bod č. 11 – Různé – prodloužení smluvního vztahu s 1. JVS
o dodávku vody pro Obec Jankov).
Splněno: Smlouva byla podepsána na dobu mandátu stávajícího
zastupitelstva.
l. Bod č. 12 – Různé – žádost p. Broukala o oplocení pozemku).
Splněno: Povoleno. Doloženo zakreslení v kopii geometrického plánu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
m. Bod č. 13 - Různé – žádost o odkoupení základního vybavení
prodejny v Jankově Obecním úřadem).
Schváleno: Nebyly shledány žádné pochybnosti ohledně ocenění
uvedeného majetku.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
6)

Bod č. 2 - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
Obce za r. 2005)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o stavu dílčího přezkoumání
hospodaření Obce Jankov.
Dále se zastupitelstvo zabývalo závěry přezkoumáním a zjištěnými chybami
a nedostatky. Zastupitelstvo přijalo opatření k jejich okamžité nápravě
a odstranění. Starostovi ukládá, aby pověřenému orgánu podal vyjádření
k provedení nápravy k uvedeným chybám a nedostatkům v zákonné lhůtě.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

7)

Bod č. 3 - Informace o stavu oddělení obcí Jankov a Holašovice)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o stavu obou stran v konání
ohledně oddělení obou obcí. V této záležitosti bude zastupitelstvo nadále
pokračovat. Bylo rozhodnuto a všemi účastníky bude respektováno, že celá
záležitost by neměla mít žádný vliv na fungování starosty či rozhodování
zastupitelstva.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

8)

Bod č. 4 – Různé – ukončení pronájmu a řešení pronájmu dalšímu
zájemci prodejny smíšeného zboží v Holašovicích)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí ukončení smlouvy o pronájmu prostor
místní prodejny smíšeného zboží v Holašovicích pí. B. Mühlpeckovou
k 31. 12. 2005. Zastupitelstvo ukládá starostovi vyvěsit pro případné
zájemce možnost pronájmu této prodejny.
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Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

9)

Bod č. 4 – Různé – příprava rozpočtu pro rok 2006)
Zastupitelstvo ukládá finanční komisi připravit do dalšího zastupitelstva
rozpočet na rok 2006.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

10)

Bod č. 4 – Různé – pravidelné Vánoční setkání důchodců)
Zastupitelstvo schválilo termín každoročního srazu důchodců a stanovilo
jej na sobotu 10. 12. 2005 od 14:00 hod v hospodě „U Blábola“
v Holašovicích. Dále zastupitelstvo schválilo částku na pokrytí výdajů
spojených s pořádáním akce. Organizační zabezpečení akce ukládá
starostovi.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

11)

Bod č. 4 – Různé – dopis p. E. Melmera)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis
na stav v dělení obcí.

p.

Melmera

o

pohledu

12)

Bod č. 4 – Různé – žádost o oplocení pozemku pí. Kučerové)
Zastupitelstvo projednalo doplnění žádosti paní Kučerové Marie o povolení
oplocení části parcely č. 2133/2 v k. ú. Jankov na Obec Jankov doručenou
dne 11. 10. 2005. Oplocení uvedeného pozemku prozatím opět nepovolilo,
protože doplnění žádosti opětovně postrádalo náležitosti potřebné podle
stavebního zákona k rozhodnutí ve věci. Nebyl doložen ověřený list
vlastnictví k předmětnému pozemku včetně listu vlastnictví k budovám
na tomto pozemku stojících, platný geometrický plán s náčrtem na vytýčení
hranic předpokládaného oplocení a souhlas vlastníka budov ZD Jankov.
Vzhledem k výše uvedenému ukládá zastupitelstvo starostovi ve lhůtě
do 31. 10. 2005 žadatelce odpovědět v uvedeném znění zápisu a vyzvat
jí k doplnění podkladů žádosti. Odpověď Obce prokazatelným způsobem
doručit ve stanoveném termínu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1

13)

Bod č. 4 – Různé – pozvánka na jednání se zástupci
Národního památkového ústavu)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a vysílá své zástupce (Kučera, Jílková,
Trantina Jos.) na jednání se zástupci NPÚ a dalšími pověřenými institucemi
CHKO Blanský les, MM České Budějovice - stavební úřad a odbor
památkové péče apod. dne 25. 10. t. r. v 11:00 hod v objektu hostince
č. p. 18. Pokud budou mít zájem se zúčastnit otevřeného jednání další
zájemci z řad občanů, budou vítáni.

14)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v úterý 1. 11. 2005
od 19:00 hod v Infocentru v Holašovicích.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - člen zastupitelstva Obce
Zápis ověřili:
J. Trantina – člen zastupitelstva Obce
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L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválili: Jaroslav Kučera - starosta Obce
Miloslava Jílková - místostarostka Obce
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