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

Zápis č. 08/2009
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Stanislav
Bauer, Radek Maxa, Marie Vaňková, František Řezníček, Pavel Melmer, Pavel Moučka
Omluven: nikdo
Hosté: Ivan Melmer
Dne: úterý 11.8.2009
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. 7/2009
Bod č.2 - Selské slavnosti 2009
Bod č.3 - Grantové žádosti 2009
Bod č.4 - Vesnice roku 2009
Bod č.5 - Schválení ceny vodného Holašovice 1.8.2008 – 30.6.2009
Bod č.6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2009
Bod č.7 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 08/2009 ověří Pavel Moučka a Stanislav Bauer.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 7/2009
Při kontrole zápisu č. 7/2009 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 průběhu a zhodnocení Selských
slavností v Holašovicích 2009.
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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: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 – Vesnice roku 2009
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav slavnostního
vyhlášení „Vesnice Jihočeského kraje roku 2009“.
Starosta dále zastupitele informoval o termínu příjezdu celostátní hodnotitelské
komise jež bude hodnotit vítěze krajských kol v rámci soutěže Vesnice roku 2009.
Termín hodnocení Obce Jankov byl stanoven na 2.9.200í od 14:30 hod- 18:30 hod.
Bod č.5 - Schválení ceny vodného Holašovice 1.8.2008 – 30.6.2009
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a jednohlasně všemi přítomnými
schválilo cenu vodného pro obec Holašovice za období běžného roku od 1. července
2008 až do 30. června 2009 vyplývající z předložené kalkulace vodného ve
dvousložkové formě viz příloha č.1 zápisu takto:
Cena vodného - pevná složka (dle průtoku vodoměru)
365,- Kč/rok
Cena vodného - pohyblivá složka
15,55 Kč/m3
Obnova VH infrastruktury (2008-2018) - dopad do ceny vodného (Kč/m3)
2,06 Kč/m3
Tato cena bude všemi odběrateli splatná dle množství odebrané vody po nabití
právní moci vyvěšením příslušné vyhlášky obce do 30.9.2009 u pokladní obce pí.
Vaňkové. Termíny placení budou vyvěšeny na Úřední desce v Holašovicích.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2009 dle přílohy.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé
Zastupitelstvo schválilo jednodenní výlet důchodců do města Vyššího Brodu, včetně
plánovaných mezizastávek (hrad Rožmberk, přírodní útvar Čertova stěna, klášter
Zlatá Koruna) v termínu 22.9.2009. Zastupitelstvo pověřuje organizací akce M.
Vaňkovou. Všichni potenciální účastníci (zájemci) budou o organizaci akce
v předstihu písemně informováni.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Velitel HZS Jankov p. Ivan Melmer přišel osobně zastupitelstvu poděkovat za
projevenou náklonnost a spolupráci při řešení požadavků na vybavení jednotky
v předchozím období. Nabídl bezúplatnou pomoc zastupitelstvu obce při potřebných
stavebních úpravách na obecním majetku či jiných pomocných pracích v obci
Jankov/Holašovice. K poděkování i nabídce se přidal velitel HZS Holašovice a
zastupitel obce Stanislav Bauer.
Zastupitelstvo obce navrhlo a schválilo „Krizový štáb obce Jankov“, který bude
zodpovídat za koordinaci činností, prací a zásahů při abnormálních nepříznivých
povětrnostních podmínkách či přírodních kalamitách v našich obcích. Štáb byl
navržen a schválen v tomto složení:
Ing. Jan Jílek – starosta obce
Ing. František Bürger – místostarosta obce
Ivan Melmer – velitel HZS Jankov
Stanislav Bauer – velitel HZS Holašovice

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo realizaci protipovodňových opatření v obci Holašovice u
rybníka „Rezervár“ a u výkrmu prasat ZD Skalka včetně úprav náhonu vodovodního
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potrubí do rybníka Nekysel. Zajištěním realizace protipovodňových opatření
zastupitelstvo pověřuje starostu obce. Zastupitelstvo na tuto akci vyčleňuje
z rozpočtu obce 20.000,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo ukládá předsedům kontrolní a finanční komise obce Jankov do dalšího
zastupitelstva provést příslušné kontroly dle platného zákona a platných nařízení za
předchozí období kalendářního roku 2009. Z příslušných kontrol bude pořízen zápis
(zápisy) a tyto předneseny na dalším zasedání zastupitelstva. Zodpovídají předseda
kontrolní komise J. Kučera a předseda finanční komise R. Maxa.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo spoluúčast na zpevnění příjezdové obecní cesty k objektu
bývalé slepičárny v Jankově ve formě zaplacení dopravy a materiálu na zpevnění této
cesty. Další práce budou dle dohody realizovat vlastníci objektu na své vlastní
náklady.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 1

Zdržel se: 0

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu inženýrských a projektových prací k
projektu „Dostavba kanalizace a výstavby nových ČOV v obcích Jankov a Holašovice“.
Projet byl zpracovatelem komplexně předán včetně položkového rozpočtu stavby a je
k nahlédnutí na obci v úředních hodinách. Starosta dále informoval o stavu příprav
zpracování žádosti o SFŽP (OPŽP). Zastupitelstvo vzalo jeho informaci na vědomí.
Zastupitelstvo se zabývalo písemným požadavkem pana Ing. J. Mrkvana na
přepracování zápisu ze zastupitelstva obce Jankov ze dne 6.7.2009. Zastupitelstvo na
základě obdrženého žádosti rozhodlo následovně:
Zastupitelstvo neshledalo žádná pochybení v zápise č. 07/2009 z řádného zasedání
zastupitelstva Obce Jankov ze dne 6.7.2009. Zápis ověřili schválení ověřovatelé
zastupitelstva obce pp. Řezníček a Kučera a tito ani následně neshledali žádná
uvedená „pochybení“ v tomto zápise. Zápis neodporuje zákonu 128/2000 Sb. „Zákon
o obcích a obecních zařízeních“ ani zvyklostem, kterým se zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce v minulosti pořizovaly a nadále pořizují. Tudíž zápis je platný ve
všech jeho bodech.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce obce
v zákonné lhůtě.
Příloha: Rozpočtové opatření č.2/2009
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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