Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 008/2006
z mimořádného 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: nikdo
Dne: čtvrtek 25. července 2006
Od: 18:00 hod
Místo: obecní úřad Jankov
Program:
1.)

Předsedající
svoláno.

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 – Komunální volby 2006
Pro: 8

4.)

schůze Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 008/2006 ověří M. Vaňková, M. Koubová
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – Komunální volby 2006.
1. Z rozhodnutí prezidenta republiky byl vyhlášen termín voleb do zastupitelstev
obcí ve dnech 20. a 21. října 2006.
2. Zastupitelstvo Obce Jankov na svém mimořádném zasedání dne 25. července
2006 odsouhlasilo, že zastupitelstvo Obce Jankov v letech 2006 – 2010
bude mít 9 členů (jako doposud).
3. Zastupitelstvo Obce Jankov na svém mimořádném zasedání dne 25. července
2006 stanovilo dva volební obvody:
1

a. Volební obvod č.1 – obec Jankov
b. Volební obvod č.2 – obec Holašovice
V každém volebním obvodu lze volit shodný – plný počet členů zastupitelstva z
platných kandidátních listin tj. 9 členů.
4. Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení
nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva Obce Jankov
a. Nezávislý kandidát
5% z 382 obyvatel
19
podpisů
b. Sdružení nezávislých kandidátů 7% z 382 obyvatel
27
podpisů
5. Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obcí Obce Jankov se podávají na
Magistrát statutárního města České Budějovice v termínu do 15.srpna
(úterý) 2006 do 16:00 hod.
6. Po tomto termínu budou kandidátní listiny přezkoumány registračním úřadem a
dále bude možno kandidátní listiny doplňovat o další kandidáty nebo měnit
jejich pořadí až do 21. srpna 2006.
7. Vzory kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu
pro volby do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 59/2002 Sb., o
provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí jsou k vyzvednutí na Obci Jankov (starosta) nebo na
www.kraj-jihocesky.cz – odkaz volby do zastupitelstev
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva byl stanoven na čtvrtek 3.8.2006
od 18:00 hod v budově obecního úřadu v Jankově.
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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