Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 83 p. Čakov

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 011/2003
z řádné schůze zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice

Účastníci - zastupitelé:
Jaroslav Kučera, Josef Trantina, Ladislav Trantina, Miloslava Jílková, Marie Vaňková,
Monika Koubová, Chrt Michal, Melmer Pavel, Jan Jílek
Omluven: nikdo
Hosté: manželé Mrkavanovi,
Dne: úterý 5. srpna 2003
Od: 19:30 hod
Místo: OÚ Jankov
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu. Program byl doplněn a jednohlasně
schválen všemi členy zastupitelstva.
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 011/2003 ověří M.Chrt a M.Koubová
Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva kontrola zápisu
č. 010/2003 schůze zastupitelstva)
a) Řešení možností dohody o smíru ohledně staveb par. č. 144 –
dvojí vlastnictví
Zastupitelstvo vyslechlo návrh manželů Mrkvanových řešit situaci
ohledně duplicitního vlastnictví k pozemku č. parc. st. 144/1. Manželé
Mrkvanovi osobně navrhují danou situaci řešit smírnou cestou, kdy
vlastník pozemku p. Mrkvan je ochoten formou notářského zápisu uznat
vlastnictví parcely Obci Jankov pokud by mu Obec Jankov bezúplatně
převedla jiný pozemek (pozemky) v obci v přiměřené výměře a vhodné
lokalitě pro účely výstavby rodinného domku. Zastupitelstvo vzalo návrh
na vědomí a pověřilo starostu prověřením návrhu p. Mrkvana,
popř. zjištěním dalších možností do dalšího zastupitelstva.
b) Bod č. 4 – Oznámení národního památkového ústavu ohledně
pozastavení vyasfaltování horní silnice v Holašovicích
Splněno: viz Rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu města
České Budějovice bod č. 5.
c) Bod č. 5 - Návrh akcí na příští rok na POV
Splněno: viz bod č. 2
d) Bod č. 6 - Návrh akcí na další volební období
Splněno: viz bod č. 2
e) Bod č. 7 – Žádost o finanční příspěvek – SCHKO Blanský les
Splněno: Zastupitelstvo rozhodlo v případě žádosti SCHKO Blanský
les o finanční příspěvek takto. SCHKO Blanský les přiznává finanční
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6.)

7.)

příspěvek ve výši 2.000,- Kč na realizaci „Cyklotrasy Blanského
lesa“. Tento příspěvek bude uhrazen tak, že po 1.000,- Kč uhradí
darem Obci nájemci resp. majitelé hostinských zařízení
v Holašovicích pp. Vrána a Melichar. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce vyřešením této záležitosti.
f) Bod č. 8 - Různé
Splněno - úprava bodu: Zastupitelstvo si na svém zasedání
neodsouhlasilo pololetní odměny, na jejichž čerpání má ze zákona
nárok včetně prémií starosty, i když starosta má na odměnu nárok
jako uvolněný starosta Obce přímo ze zákona.
Splněno: Zastupitelstvo se opět zabývalo problematikou volného
pobíhání psů v Obcích a ukládá starostovi promluvit s jejich majiteli
a pohrozit jim v opakovaném zjištění (při nesjednání nápravy)
sankční pokutou. Jde o stále shodné případy a jelikož je období
prázdnin a dovolených, hrozí ve větší míře napadení dětí a turistů
těmito volně pobíhajícími psy.
Splněno: Zastupitelstvo dále ukládá starostovi promluvit
s p. Fr. Bürgerem o odstranění cihel s obecních pozemků. Pokud
nebude náprava sjednána do termínu stanoveného a sděleného
starostou
Obce
bude
mu
vyměřena
finanční
pokuta
za nerespektování Obecní vyhlášky.
Bod č. 2 programu schůze – Návrh investičních akcí na rok 2004)
Zastupitelstvo se na svém zasedání zabývalo návrhem investičních akcí
na rok 2004, které by mohlo krýt z vlastního rozpočtu Obce, a na které
by nárokovalo čerpání formou žádostí o grant či dotaci z dostupných
státních zdrojů popř. zdrojů EU.
Zastupitelstvo navrhlo jako prioritní pro rok 2004 tyto akce:
Plně dořešit zpracování Územního plánu Obce.
Oprava fasád obecních budov v Holašovicích (kovárna, koloniál,
hospoda, kaplička).
Oprava kanalizace v Holašovicích a zatrubnění dolní části návsi
v Holašovicích.
Rekonstrukce Obecního skladu na návsi v Jankově.
Výstavba dětského víceúčelového hřiště v prostoru sportovního
areálu v Jankově.
Získat budovu bývalé školy (stávajícího Infocentra) do majetku Obce
a na tento objekt vypracovat investiční záměr.
Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v Holašovicích.
Bod č. 3 – Rámcové zhodnocení Selských slavností v Holašovicích
2003)
J. Jílek seznámil zastupitelstvo s rámcovým zhodnocením průběhu Selských
slavností 2003 a zároveň předložil finanční kalkulaci k 5. 8. 2003 celé akce.
Dále se zastupitelstvo zabývalo otázkou přípravy konání dalšího ročníku
Selských slavností 2004 resp. potvrzením stávajícího či výběrem nového
spoluorganizátora. Zastupitelstvo vzalo zprávu i návrhy J. Jílka na vědomí
a rozhodlo, že se k danému tématu vrátí na příštím zasedání a připraví
rozbor a zhodnocení celé této akce, kterou předloží na Rozšířené schůzi
zastupitelstva.
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8.)

9.)

10.)

11.)

Bod č. 4 – Návrh na Plynofikaci Obce)
Zastupitelstvo projednalo návrh možnosti Plynofikace Obce Jankov
a Holašovice a vzhledem k nízké efektivitě záměru a vysokým finančním
nákladům tento záměr jednohlasně zamítlo. Zastupitelstvo pověřuje
starostu toto stanovisko administrativně vyřešït.
Bod č. 5 – Rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice
v otázce
vyasfaltování
komunikace
horní
části
Obce
v Holašovicích)
Zastupitelstvo se zabývalo vyjádřením Odboru památkové péče Magistrátu
města České Budějovice zastoupeného Fr. Hrdým, které vydalo závazné
stanovisko k záměru na obnovu původní asfaltové komunikace novou 4 cm
vysokou vyrovnávací vrstvou. Toto závazné stanovisko zní jako
NEPŘÍPUSTNÉ a potvrdilo tak původní zamítavý názor Národního
památkového ústavu v Praze. Zastupitelstvo vzalo toto vyjádření na vědomí
a konstatovalo, že se s k tomuto vrátí v souvislosti se zpracováním nového
Územního plánu Obce.
Bod č. 6 – Různé)
Zastupitelstvo se zabývalo žádostí občana pana Broukala o povolení
výstavby dřevěného srubu (hájovny) v Obci Jankov. Zastupitelstvo jeho
žádost schválilo s výjimkou, že se nebude napojovat na inženýrské sítě
Obce.
Termín další řádné schůze zastupitelstva bude v úterý 9. 9. 2003
od 19:00 hod na Obecním úřadě v Jankově
Zapsal:
Ing. Jan Jílek
člen zastupitelstva OÚ
Zápis ověřili:
M. Chrt – člen zastupitelstva OÚ
M. Koubová – člen zastupitelstva OÚ
Zápis schválil:
Jaroslav Kučera
starosta OÚ
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