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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 07/2010
z mimořádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, Pavel Melmer,
Radek Maxa, Jaroslav Kučera, František Řezníček, Marie Vaňková
Omluven: Pavel Moučka - nemoc
Hosté: nikdo
Dne: pondělí 14.6.2010
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost obecního úřadu v Jankově
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně svoláno z hlediska
potřeby řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
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 – Schválení
Bod č.2 – Schválení
životního prostředí.
Bod č.3 – Schválení
Bod č.4. - Doplnění

Výsledky hlasování:
Pro: 8

vítěze VŘ na „Rekonstrukci KD Jankov – I.etapa“
Smlouvy č.09027356 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
schváleného zadání změny č. 1 územního plánu Jankov
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2010 ověří Radek Maxa a Stanislav Bauer.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 – Schválení vítěze VŘ na „Rekonstrukci KD Jankov – I.etapa“
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledky předložené jmenovanou komisí k
výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací na „Rekonstrukci KD Jankov – I.
etapa“ dle předloženého a schváleného projektu = zadání prací.
Bylo konstatováno, že všichni oslovení uchazeči splnili seznam požadavků zadavatele
pro výběr zakázky a k vyhodnocení jednotlivých nabídek na základě předem
stanovených kritérií. Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě hodnotícího kritéria
– nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze) navržené
hodnotící komisí takto:
1. Povltavská stavební společnost s.r.o. – Český Krumlov
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2. PRECIS CZ a.s. – Praha 4
3. KOHOUT COMPANY spol. s r.o. - Český Krumlov
Zastupitelstvo dále schválilo uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo, jež byla
nedílnou součástí nabídky. Zastupitelstvo pověřuje starostu s podpisem této smlouvy.
Protokol o provedení posouzení nabídek a vyhodnocení výběrového řízení bude
uložen na obecním úřadě.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.2 – Schválení Smlouvy č.09027356 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí.
Zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání projednalo a schválilo dle zákona o
obcích v platném znění ustanovení smlouvy č.09027356 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí, jež byla podepsána v Praze dne 1.6.2010
zástupcem fondu Ing. Arch. Petrem Štěpánkem, Ph.D.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu
Zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání projednalo a schválilo dle zákona o
obcích v platném znění ustanovení smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemcích parc. č. 2246/3, 2246/8 2539/1, 2262/2 v k.ú. Jankov u
Českých Budějovic, zapsaných na LV 1 pro Obec Jankov, u Katastrálního úřadu
Jihočeský kraje, Katastrální pracoviště v Českých Budějovicích. Věcné břemeno je
zřizováno za účelem umístění nového kabelového vedení NN do zatížené nemovitosti.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4. - Doplnění schváleného zadání změny č. 1 územního plánu Jankov
Zastupitelstvo obce Jankov na svém mimořádném zasedání dne 14.6.2010 ve věci
doplnění schváleného zadání změny č. 1 územního plánu Jankov
I. schvaluje
doplnění předmětu změny č. 1 územního plánu Jankov v katastrálním území Jankov u
Českých Budějovic (dále jen „změna č. 1 ÚP“), oproti zadání schválenému dne
20.4.2010 usnesením č. 05/2010, na základě jednání na Krajském úřadě – Jihočeský
kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic,
odd. územního plánování, dne 14.6.2010 (viz příloha 1 tohoto usnesení), o následující
požadavky:
1. bude zrušena paušální povinnost napojení nových objektů na veřejnou kanalizaci a
ČOV, která je stanovena v územním plánu Jankov (dále jen „ÚP“), tato podmínka
bude stanovena (ponechána) pouze pro jednotlivé nové rozvojové lokality vymezené v
ÚP,
2. bude napravena formální chyba v grafice hlavního výkresu ÚP, kde chybí polygon
pro plochy technické infrastruktury pro ČOV, jak je vymezen ve výkresu veřejně
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření a v textové části ÚP,
3. na základě metodického doporučení krajského úřadu budou do hlavního výkresu
doplněna vedení navržené technické infrastruktury i do stávajících ploch komunikací.
II. ukládá
Ing. Janu Jílkovi, starostovi obce, zajistit prostřednictvím pořizovatele:
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1. projednání doplnění předmětu změny č. 1 ÚP dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení s
dotčenými orgány,
2. předání tohoto usnesení Ing. arch. Daně Pavelkové, projektantce změny č. 1 ÚP.
Příloha doplnění zadání změny č.1:
1. Zápis z jednání na krajském úřadě dne 14.6.2010

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na
úřední desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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