Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 011/2007
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav
Kučera, Stanislav Bauer, František Řezníček, Pavel Moučka, Radek Maxa
Omluven: - Pavel Melmer – pracovní povinnosti
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 27.prosince 2007
Od: 18:00 hod
Místo: předsálí Formanky Jankov
Program:

1.)

Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně řádně svoláno
z hlediska potřeby řešení následujících bodů jednání.

2.)

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

3.)

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva takto:

Bod č.1 - Kontrola zápisu č. 10/2007
Bod č.2 – Schválení rozpočtu obce Jankov na r. 2008
Bod č.3 – Schválení rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2009 – 2012
Bod č.4 – Schválení vyhlášky o místních poplatcích na rok 2008
Bod č.5 – Schválení rozpočtového opatření č.7/2007 - – viz příloha č. 1
Bod č.6 - Různé
Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 011/2007 ověří Jaroslav Kučera a František
Řezníček

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 10/2007)
Při kontrole zápisu č.10/2007 nebyly zastupitelstvem shledány žádné závažné
nedostatky. Veškeré 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 rozpočtu obce Jankov na r. 2008
Zastupitelstvo schválilo rozpočet Obce Jankov na rok 2008 dle předloženého a
projednaného návrhu na zasedání dne 6.12.2007.

Výsledky hlasování:

Pro: 8
2012

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2009 –
Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období let 2009 – 2012 dle
předloženého a projednaného návrhu na zasedání dne 6.12.2007.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení vyhlášky o místních poplatcích na rok 2008
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášky o místních poplatcích dle
projednaného návrhu ze den 6.12.2007.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení rozpočtového opatření č. 7/2007
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy č.1.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé
Zastupitelstvo se zabývalo projednáním koncepce přípravy oslav 10. výročí zápisu
obce Holašovice na seznam památek UNESCO. Předběžný termín oslav byl
stanoven na konec měsíce června 27. a 28. června 2008. Organizačním zajištěním
a sestavením pracovního týmu byl pověřen starosta obce.
Dál byl oznámen termín XI. ročníku Selských slavností v Holašovicích, které se
konají v termínu 26. a 27. července 2008. Organizačním zajištěním a sestavením
pracovního týmu byl pověřen starosta obce.
O stavu příprav obou akcí bude zastupitelstvo informovat starosta obce
na každém jeho zasedání.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Příloha č. 1 – Rozpočtová opatření č. 7/2007
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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