Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 007/2006
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Marie
Vaňková, Pavel Melmer, Chrt Michal, Jan Jílek
Omluven: Jaroslav Kučera - nemoc
Hosté: František Stejskal, manželé Mrkvanovi, Ludmila Šturmová, Ing. František
Bürger
Dne: čtvrtek 15. června 2006
Od: 18:00 hod
Místo: obecní úřad Jankov
Program:
1.)

Předsedající schůze Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno.

2.)

Předsedající shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3.)

Předsedající 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.6/2006
Bod č.2 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
v obou obcích pro rok 2006
Bod č.3 – Selské slavnosti 2006
Bod č.4 – Různé
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 007/2006 ověří M. Vaňková, M. Koubová
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.)

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č.
6/2006)
Značení Obcí – reflexní značky
Splněno: Je potřeba provést instalaci v obcích. Úkolem byl pověřen obecní
zaměstnanec. Za kontrolu plnění zodpovídá Jos. Trantina pro obec Holašovice
a M. Vaňková pro obec Jankov.
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Žádost o zřízení protipovodňového opatření Klimeš –
Holašovice.
V řízení:
Opravy sakrálních staveb)
V řízení:
Schválení závěrečného účtu Obce za rok 2005)
Vzato na vědomí:
Při další kontrole zápisu nebyly zastupitelstvem shledány žádné další
nedostatky. Stav v řešení dalších bodů viz níže.
6.)

Bod č.2 - Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční
akcí v obou obcích pro rok 2006)

Investiční akce

Rekonstrukce hospody v Holašovicích
V řízení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí stav prací na rekonstrukci objektu.
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V řízení: Zastupitelstvo s konečnou platností rozhodlo o tom, že bude
realizovaná rekonstrukce budovy OÚ Jankov prostřednictvím stavební firmy
Jáchym. Akce bude rozdělena na dvě etapy, kdy v první etapě (do konce
října 2006) by měla být provedena rekonstrukce exteriéru budovy (výměna
trámů, krytiny, oken, vstupních dveří, odizolování fasády, další demoliční
práce a obnova fasády) a ve druhé etapě (první polovina roku 2007) bude
provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů, obkladů, podlahových krytin,
výměny vnitřních dveří a rekonstrukce stropů a osvětlení apod.).
Zastupitelstvo ukládá starostovi takto uzavřít smlouvu o dílo s vybranou
firmou.
Územní plán – ukončení připomínkového řízení návrhu
konceptu ÚP Jankov a Holašovice
V řízení: Předpokládaný termín projednání souborného stanoviska
k Územnímu plánu v obou obcích zastupitelstvem se posouvá a je plánován
v měsících červenci – srpnu.
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V řízení: Byla odsouhlasena smlouva s realizátorem akce firmou Agrostav.
Dále starosta informoval o nutnosti doplnění projektové dokumentace
stavby o náležitosti, které byly doporučeny AOPK ing. Šámal. Předpoklad
realizace akce září – listopad 2006.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Neinvestiční akce

Oprava hospoda a KD Jankov
V řízení: Rekonstrukce schodů ke vchodu do předsálí a sálu KD v Jankově.
Podání žádostí a grant a forma spolupodílení Obce
V řízení:
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Zatrubnění návsi v Holašovicích
Splněno: Dále budou ještě provedeny zemní povrchové práce a osetí
travinou.
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení:
7.)

Bod č.3 - Selské slavnosti 2006)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace organizátorů akce (J. Jílka, M.
Vaňkové a J. Trantiny) o stavu příprav Selských slavností Holašovice 2006.

8.)

Bod č.4 – Různé)
Zastupitelstvo projednalo s provozní pohostinství v Holašovicích pí. L.
Šturmovou představu dalšího využití uvedeného zařízení. Obě strany se
dohodly, že paní L. Šturmová předloží koncepci jeho dalšího využívání
v průběhu roku na dalším zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo projednalo se zástupcem SK Jankov s Ing. Fr. Stejskalem
další okolnosti v jednání o výstavbě víceúčelového dětského hřiště v k.ú.
Jankov. Ing. Stejskal zastupitelstvo informoval, že byla změněna lokalita
výstavby víceúčelového dětského hřiště v návaznosti na problematiku
jednání s vlastníky příslušných pozemků o jejich odkoupení k danému účelu
výstavby. Nová lokalita bude za novými kabinami (původní záměr byl zde
vybudovat parkoviště). Zde již byly právní vztahy ohledně odkoupení
pozemků předjednány s kladným vyjádřením a příslibem. Obec Jankov bere
toto rozhodnutí SK Jankov jako pořizovatele a garanta stavby na vědomí.
Bude iniciovat změnu v ÚP k.ú. Jankov a zastupitelstvo nadále souhlasí a
dává podporu tomuto projektu uvolněním částky ve výši 150.000,- Kč v
roce 2006 pro začátek výstavby. Tato částka bude uvolněna účelově dle
ustanovení zvláštní smlouvy. Ing. Stejskal potvrdil snahu o možnosti získání
finančních prostředků ze zdrojů MŠMT na výstavbu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo dává tímto občanům na vědomí, že kontejnery na smíšený
odpad v obcích stály 32.415,- Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo nechat udělat nabídky na opravu a obílení kaple
v Jankově. Tímto pověřuje starostu a M. Vaňkovou. Dle nabídek se poté
rozhodne o dalším postupu.
Zastupitelstvo schválilo již dříve uvažovanou a projednanou směnu a
prodej pozemků p.č. 1837/34 – 69 m2 ve vlastnictví Obce a p.č. 1837/33 –
11 m2 ve vlastnictví Fr. Chromého v k.ú. Jankov a dále pozemků p. č.
1837/32 – 9m2 ve vlastnictví Šípek Josef a Šípková Helena a p.č. 1837/34
– 41m2 v k.ú. Jankov ve vlastnictví Obce Jankov. Rozdíl cen bude účastníky
doplacen v pokladně Obce v hotovosti před podáním na vklad na KN.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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9.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední
desce obce v zákonné lhůtě.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
M. Vaňková – člen zastupitelstva Obce
M. Koubová – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:

Ing. Jan Jílek - starosta Obce
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