Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133

Zápis č. 07/2009
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Stanislav
Bauer, Radek Maxa, Marie Vaňková, František Řezníček
Omluven: – Pavel Melmer, Pavel Moučka - dovolená
Hosté: Ing. Jíří Mrkvan, Stanislava Mrkvanová, Ing. Leona Mrkvanová, Marie Kučerová, Václav
Jílek, Vojtěch Dráb
Dne: pondělí 6.7.2009
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost obecního úřadu v Jankově
Program:

1.)

Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo 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. 6/2009
Bod č.2 - Selské slavnosti 2009
Bod č.3 - Grantové žádosti 2009
Bod č.4 - Vesnice roku 2009
Bod č.5 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 7

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2009 ověří Jaroslav Kučera a František
Řezníček.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 6/2009
Při kontrole zápisu č. 6/2009 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.
Bod č.2 – Selské slavnosti 2009
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2009. Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci M. Vaňkové o
stavu plateb za pronájem místa na Selských slavnostech vybraných řemeslníků.
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Bod č.3 - Grantové žádosti 2009
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu a stavu vyúčtování v roce 2009 viz tabulka.
Hodnocení

Žádosti
vyhověno
Žádosti
vyhověno

Program

POV – JčK

GP MK ČR

Žádosti
vyhověno

Prostředky rozpočtu JčK

Žádosti
vyhověno

Grant Ministerstvo kultury ČR

Žádosti
vyhověno

Grant OPŽP

Žádosti
vyhověno

LEADER 08_13

Žádosti
vyhověno

Grant EU – Czech Point

Žádosti
vyhověno

Grant JčK

Žádosti
Grant JčK
vyhověno
Žádosti
Grant JčK
vyhověno
Žádosti
Grant AOPK
vyhověno
CELKEM vyhověné žádosti

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Akce
Havarijní oprava vodovodního
řádu v obci Holašovice cca 420
m
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních památek
– oprava střechy stodoly č.p. 38
Holašovice
Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra a
detašovaného pracoviště
v Holašovicích
Zpracování II. etapy
Management plánu památky
UNESCO Holašovice
Regenerace zeleně na návsi
v Holašovicích a výsadba nové
aleje u IC Holašovice
Výměna lamp veřejného
osvětlení v obci Jankov a
Holašovice
Zřízení místního pracoviště obce
Jankov Czech Point jako služby
pro občany
GP na podporu jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí JčK
2009

Žádost o
dotaci ve
výši/přidělaná
dotace
(tis. Kč)

533

300

703

500

200

200

320

225

89

80

535

404

94

83

43

30

85

50

85

50

37

33

2.724

1.955

GP na podporu živé kultury JčK
GP na podporu Informačních
center
Obnova stromořadí u polní cesty
v k.ú. Jankov – 2.část

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r.2009/10

566

CELKEM spoluúčast občanů a organizací na realizaci grantů r.09/10

203

Zastupitelstvo schvaluje podání uvedených žádostí. Zastupitelstvo jednohlasně
souhlasí se spoluúčastí obce na celkové realizaci uvedených akcí. Za zpracování,
podání, kontrolu plnění realizace a vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta
obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 – Vesnice roku 2009
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o výsledcích vyhodnocení krajského
kola soutěže „Vesnice Jihočeského kraje roku 2009“. Do soutěže Vesnice roku 2009
se za Jihočeský kraj přihlásilo celkem 29 obcí a konečné pořadí bylo hodnotící komisí
stanoveno následovně:
1. místo – „zlatá stuha“ obec: Jankov
okres: České Budějovice
2. místo obec: Řepice
okres: Strakonice
3. místo obec: Chlumany
okres: Prachatice
3. místo obec: Zálší
okres: Tábor
Zastupitelstvo toto umístění hodnotí jako historický úspěch s tím, že si stanovilo do
celostátního kola, které proběhne v termínu 31.8. – 6.9.2009 připravit se tak, aby
obec dosáhla co nejlepšího umístnění a co nejlépe reprezentovala Jihočeský kraj.
Tímto umístěním získala obec Jankov finanční ocenění 90.000,- Kč jako přímou
podporu od Jihočeského kraje, dále v rámci programu Jihočeského kraje - Plánu
obnovy vesnice na r. 2010 alokovanou dotaci ve výši 500.000,- Kč a z prostředků
vyhlašovatele soutěže MMR částku 1.000.000,- Kč. Uvedených 1.500.000,- Kč musí
být využito na projekty v obci s 20% finanční spoluúčastí rozpočtu obce Jankov
v r.2010. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Zastupitelstvo dále jednohlasně schválilo, že výše uvedené prostředky za vítězství
v soutěži „Vesnice Jihočeského kraje roku 2009“ budou proinvestovány v r.2010
v obci = vesnici Jankov, na projednané a schválené projekty (akce) zastupitelstvem.
Návrh projektů jednotliví zastupitelé předloží na dalším zasedání zastupitelstva.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo dále touto formou sděluje, že slavnostní vyhlášení výsledků a
dekorování vítězů se uskuteční v pátek 21.8.2009 od 9:00 hod na návsi
v Holašovicích. Za program a organizaci akce zodpovídá starosta obce.
Bod č.5 – Různé
Ing. Jiří Mrkvan vyzval zastupitelstvo Obce Jankov ke konečnému vyřešení vlastnictví
pozemků parc. č. st. 144/1 a st. 144/2 pod obecní budovou (KD Jankov) a další
okolní plocha mezi Obcí Jankov a jeho osobou. Žadatel konstatoval, že vzájemná
dohoda se z jeho pohledu vyřešení vlastnických vztahů ze strany obce neplní.
Zastupitelstvo žádost projednalo a usneslo se v této věci na následujícím:
zastupitelstvo Obce nadále preferuje řešení výše uvedeného duplicitního
vlastnictví (Obce Jankov a Vaší osoby) pozemku parc. č. st. 144/1 o výměře
1.873 m2 a pozemku parc. č. st. 144/2 o výměře 81 m2, která je ve Vašem
vlastnictví smírnou cestou = dohodou.
zastupitelstvo Vám touto formou navrhuje směnu duplicitního vlastnictví ½
pozemku parc. č. st. 144/1 tzn. o výměře 937 m2 a celé výměry pozemku parc. č.
st. 144/2 tzn. 81 m2 za části obecních pozemků parc. č. 2262/2 a parc. č. 1837/2
o stejné, výše uvedené výměře. Jedná se tedy o celkovou výměru 1.018 m2 za
stejnou výměru obecního stavebního pozemku (pozemků) bez inženýrských sítí.
Toto řešení je navrženo ve smyslu nám vyplývající logiky věci, kdy jsou obě
strany bezpodílovými vlastníky celého pozemku p.č. 144/1.
tento návrh řešení uvedené věci vyplývá z usnesení zastupitelstva ze dne
6.7.2009 a je do vypršení jeho mandátu konečný.
pokud s výše uvedeným nebude Ing. Jiří Mrkvan souhlasit, nezbývá mu než tuto
záležitost podstoupit soudu a řešit ji soudní cestou s žádostí o vydání
pravomocného rozhodnutí soudu o jednoznačném vlastnictví uvedeného pozemku
p.č. 144/1, na základě dostupných podkladů a informací.

Výsledky hlasování:

Pro: 5

Proti: 1
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Zdržel se: 1

Na základě projeveného ústního nesouhlasu paní M. Kučerové s uvedenými cenami
za koupi a prodej pozemků zastupitelstvo revokuje své rozhodnutí ze dne 2.6.2009
ohledně prodeje obecního pozemku p.č. 2133/3, o výměře 3.042 m2 (ostatní plocha)
zapsaném na LV 1 Obec Jankov v k.ú. Jankov do vlastnictví M. Kučerové a nemá
zájem o koupi pozemku p.č. 2552/5, o výměře 156 m2 (ostatní plocha) zapsaném na
LV 367 Marie Kučerová v k.ú. Jankov do vlastnictví Obce Jankov za cenu vyšší než
byla uvedena a odsouhlasena.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce je připraveno přijmout jiné alternativě dohodnuté řešení ohledně
řešení pozemku p.č. 2133/3.
Zastupitelstvo obce souhlasí se vzájemným zápočtem provedených prací p. V. Jílkem
pro Obec Jankov dle předložených výkazů ve výši 20.000,- Kč, oproti nabídkám za
zapůjčení podií, parketů, setů apod. na otevírání „Holašovického stonehange“
(10.000, Kč) a prodej 82 ks „starých“ polyetylenových vodovodních rour (10.000, Kč).
Zbylé práce dle výkazu ze strany V. Jílka budou obci vyfakturovány. Další ze strany
obce objednané a ze strany V. Jílka realizované práce musí být ve výkazu práce
podepsány (verifikovány) Ing. Františkem Bürgerem.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení odměny knihovnici p. Marii Postlové na 600,Kč/měsíčně od 1.7.2009

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavření dohody o provedení práce s Ladislavem
Trantinou ml. Za 50,- Kč/hod. Zaměstnanec bude provádět práce dle potřeby a
přidělení starostou obce nebo obecními zaměstnanci.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce obce
v zákonné lhůtě.
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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