Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 001/2007
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Jaroslav Kučera,
Stanislav Bauer, Pavel Moučka
Omluven: František Řezníček – dovolená, Radek Maxa – pracovní povinnosti
Hosté: Ilona Melmerová, Dita Maurerová
Dne: čtvrtek 25. ledna 2007
Od: 18:00 hod
Místo: obecní úřad Jankov
Program:

1.)

Starosta Ing. Jan Jílek 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. 15/2006
Bod č. 2 – Schválení vyhlášky o místních poplatcích na r.2007
Bod č. 3 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí v obou
obcích pro rok 2007
Bod č. 4 - Různé.
Výsledky hlasování:

Pro: 7

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 001/2007 ověří Jaroslav Kučera, Marie Vaňková.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 15/2006
Při kontrole zápisu č.15/2006 nebyly zastupitelstvem shledány žádné závažné
nedostatky. Vzhledem k omluvě pana R. Maxy - předsedy finanční komise byl bod
projednání výsledku provedení fyzických inventur k 31. 12. 2006 přesunut na další
zasedání zastupitelstva. Veškeré další body a úkoly byly splněny, popřípadě vzaty
na vědomí. Další body, které ze zápisu vyplývají a jsou v řešení, byly projednány
a jejich stav je popsán níže.
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Bod č. 2 – Schválení vyhlášky o místních poplatcích na r. 2007
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku Obce Jankov o místních
poplatcích na rok 2007 dle předloženého a projednaného návrhu, který byl řádně
vyvěšen na Úředních deskách obcí.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termíny vybírání poplatků v obcích budou řádně v předstihu vyvěšeny
na Úředních deskách. Předpoklad jejich výběru zastupitelstvo
předběžně předpokládá v průběhu měsíce března.
Bod č. 3 – Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční akcí
v obou obcích pro rok 2006)
Rekonstrukce hospody v Holašovicích
V řízení:. Kolaudace rekonstruovaného zařízení pohostinství v Holašovicích
proběhne dne 30.1.2007 v 10:00 hod. O výsledku bude zastupitelstvo informovat
starosta na dalším zasedání. Konečné venkovní úpravy střechy ve dvoře
a začištění fasády včetně obílení budou realizovány dodatečně dle počasí
a dodávky materiálu v jarních měsících.
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V realizaci: Jsou prověřovány další možnosti sanace budovy, která je z jedné
poloviny velice vlhká a nevhodná k užívání jako kancelářské prostory či sklady.
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V realizaci: Stav je průběžně monitorován. Dne 10.1.07 byl uskutečněn kontrolní
den za účasti zástupců zadavatele, dodavatele a p. Šámala z AOPK ke kontrole
a posouzení stavu postupu prací a dodržení projektové dokumentace. Ze schůzky
byl pořízen zápis.
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení: Starosta informoval, že Ministerstvo financí ČR po posouzení žádosti
ji vrací zpět k doplnění na Ministerstvo vnitra ČR - HZS. Po obdržení této výzvy
bude žádost patřičně doplněna a odeslána zpět k opětovnému vyřízení.
Zastupitelstvo nadále tímto pověřuje starostu.
Bod č. 4 - Různé)
Zastupitelstvo nadále pověřuje místostarostu provedením potřebné
rekonstrukce pánských WC a šatny v KD Jankov v co nejrychlejším termínu.

dílčí

Zastupitelstvo se zabývalo stavem řešení provozu obchodu smíšeného zboží v obci
Jankov. Na základě dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
zástupci obce a paní I. Melmerovou k 31. 1. 2007 se do VŘ na nového
provozovatele nebytových prostor v KD Jankov od 1.2.2007 řádně přihlásili
dva zájemci pp. Dita Maurerová a Miroslava Bürgerová.
Zastupitelstvo posoudilo obě žádosti a rozhodlo o novém nájemci hlasováním
v poměru:
Paní Dita Maurerová

Výsledky hlasování:
Pro: 3

Proti: 3

Zdržel se: 1

Proti: 3

Zdržel se: 1

Paní Miroslav Bürgerová

Výsledky hlasování:
Pro: 3
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Na základě kladného hlasu starosty dle zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích
(obecních zařízeních), v platném znění bude od 1. 2. 2007 novým nájemcem
nebytových prostor v KD Jankov - prodejna smíšeného zboží paní Miroslava
Bürgerová, která bude zároveň nadále provozovat i prodejnu smíšeného zboží
v osadě Holašovice dle nastaveného režimu. Zastupitelstvo ukládá starostovi
uzavřít s novým nájemcem řádnou nájemní smlouvu.
Zastupitelstvo Obce Jankov dále odsouhlasilo odkoupit nabídnuté zařízení
vybavení obchodu v Jankově od pí. Melmerové.
Jedná se o:
 prodejní regál - drogerie
v ceně 17.000,- Kč
 prodejní regál - nápoje
v ceně 3.300,- Kč
 mobilní regál - zelenina
v ceně 5.100,- Kč
 schody k rampě
v ceně
200,- Kč
 stropní ventilátor
v ceně
900,- Kč
Celkem
26.500,- Kč
Toto zařízení je nutné převést na základě uzavřené kupní smlouvy do majetku
obce.
Dále zastupitelstvo ukládá starostovi zajištěním předání prostor od pí. Melmerové
novému nájemci paní M. Bürgerové.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo rozhodlo o přihlášení Obce Jankov do soutěže Vesnice roku 2007
na základě vypsaných kritérií. Zpracováním dokumentace a podáním žádosti
pověřuje starostu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo termíny konání tradičních poutí v obcích. V obci Jankov
bude pouť v neděli dne 17. 6. 2007 a v obci Holašovice dne 27. 5. 2007.
Zastupitelstvo dále schválilo finanční podporu konání pouťových zábav v obcích
částkou 4.000,- Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo ukládá starostovi předělat smlouvu o lesním hospodářství
s p. Ciprem na základě novely nařízení vlády ČR z roku 2006.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Na základě konzultace s hajným p. Ciprem zastupitelstvo ukládá místostarostovi
vypsat výzvu občanům (zájemcům) o přidělení palivového a stavebního dřeva
z obecních lesů. O posouzení žádostí a přidělení dřeva zájemcům bude
zastupitelstvo informovat.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo se zabývalo řešením vybírání poplatku od návštěvníků památky
Holašovice UNESCO v rámci turistické sezóny – duben - říjen. Zastupitelstvo
schválilo celkovou koncepci výběru tohoto poplatku výši poplatku 15 Kč/os/den
nebo 0,5 EUR/osoba/den.
Zastupitelstvo pověřuje starostu vypsáním VŘ na provozovatele této služby včetně
provedení všech legislativních opatření k jejímu zavedení v této lokalitě.
O dalším postupu budou posléze detailně informováni všichni občané – zejména
osady Holašovice.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Starosta zastupitelstvo informoval o přidělení 50.000,- Kč z fondu zvlášť
významných akcí Jč. Kraje na podporu konání 10. Selských slavností
Holašovice 2007.
Zastupitelstvo schválilo obecním zaměstnancům pp. F. Šturmovi a V. Žaludovi
výkonnostní odměny ve výši 5.000,- Kč za období říjen, listopad, prosinec 2006
a leden 2007.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Na základě nařízení vlády č. 614/2006 Sb. zastupitelstvo odsouhlasilo valorizaci
odměn a příplatků poskytované členům zastupitelstvo měst a obcí od 1. 1. 2007.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o Grantový program na podporu
živé kultury s vlastní finanční nutnou spoluúčastí 26%. Jedná se podání žádosti
o finanční
podporu
projektu
10.
ročníku
Selských
slavností
Holašovice UNESCO 2007.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.)

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