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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 001/2010
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: viz prezenční listina
Dne: úterý 19.1.2010
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. 13/2009
Bod č.2 – Grantové žádosti 2009/2010
Bod č.3 – Projednání a schválení převodu majetku (vodojemu v k.ú. Jankov) na JVS
Bod č.4 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 001/2010 ověří František Řezníček a Jaroslav
Kučera.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 13/2009
Při kontrole zápisu č. 13/2009 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.
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Bod č.2 - Grantové žádosti 2009/2010
2.1.
Grantové žádosti 2009
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu realizace a stavu vyúčtování získaných
grantových žádostí a finančních prostředků za rok 2009 viz tabulka.
Hodnocení

Program

Vyúčtováno POV – JčK

Vyúčtováno

GP MK ČR

Vyúčtováno Prostředky rozpočtu JčK
Vyúčtováno Grant Ministerstvo kultury ČR
Připraveno
k vyúčtování

Grant OPŽP

Připraveno
k vyúčtování

LEADER 08_13

Vyúčtováno Grant EU – Czech Point
Vyúčtováno Grant JčK
Vyúčtováno Grant JčK
Vyúčtováno Grant JčK
Vyúčtováno Grant AOPK

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Akce
Havarijní oprava vodovodního
řádu v obci Holašovice cca 420
metrů
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních památek
– oprava střechy stodoly č.p. 38
Holašovice
Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra
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
GP na podporu živé kultury JčK
GP na podporu Informačních
center
Obnova stromořadí u polní cesty
v k.ú. Jankov – 2.část

CELKEM vyhověné žádosti

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

533

300

666

500

200

200

320

225

89

80

535

404

94

83

43

30

85

50

85

50

33

30

2.687

1.952

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

569

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

166

Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí a nadále pověřuje starostu obce
kontrolou plnění realizace a vyúčtování žádostí a grantů za rok 2009.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

2.2.
Grantové žádosti 2010:
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2010 viz tabulka.
Hodnocení
Žádost
zpracována a
podána
Žádost
zpracována a
podána
Žádost ve
stavu
zpracování
do 31.1.2010

Program

POV – JčK

Akce

Oprava budovy hasičské
zbrojnice v Jankově

Vybudování splaškové kanalizace
a výstavba nových ČOV v obích
GP MŽP – SFŽP prioritní osa I.
Jankov a Holašovice
MMR – Podpora obnovy
venkova – podpora vítězů
soutěže vesnice roku

GP JčK - Podpora výstavby a
Monitorujeme obnovy vodohospodářské
infrastruktury
Monitorujeme

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Grant JčK - GP Webové
stránky pro obce

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

640

500

61 500

48 500

I. etapa rekonstrukce KD Jankov
Žádost o dofinancování
vybudování splaškové kanalizace
a výstavba nových ČOV v obích
Jankov a Holašovice
Zpracování nových web stránek
obce

Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí a nadále pověřuje starostu obce
přípravou a podáním žádostí na r. 2010.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Informace k uvedeným projektům a dotacím:
Projekt - Vybudování splaškové kanalizace a výstavba nových ČOV v obcích
Jankov a Holašovice
Starosta zastupitelstvo informoval o Akceptačním dopise ze Státního fondu životního
prostředí ČR, ohledně akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na projekt Kanalizace a ČOV Jankov – Holašovice.
Projekt - Oprava budovy hasičské zbrojnice v Jankově
Předmětem projektu je rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Jankově – výměna
latí a krytiny objektu, oprava komína, oprava fasády, výměna oken, výměna dveří ke
vstupu do klubovny, nové schodiště a rekonstrukce elektroinstalace objektu.
Částečně bude řešena i rekonstrukce prostor klubovny, podlahy, topení apod.
Zastupitelstvo jmenovalo komisi na přípravu podkladů k vypsání VŘ na podání
nabídek na uvedenou rekonstrukci.
Jmenovaná komise bude pracovat ve složení: Maxa Radek – předseda, členové
Řezníček František a Vaňková Marie. K podání nabídky budou osloveni min 3
uchazeči. Komise předloží zastupitelstvu výsledky VŘ na dodavatele k projednání a
schválení nejdéle na dubnovém zasedání zastupitelstva.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Projekt - 1.etapa rekonstrukce KD v Jankově
Předmětem zakázky je provedení 1.etapy rekonstrukce KD v Jankově ( rekonstrukce
zádveří, foyer, restaurace a výměna oken v tanečním sále ).
Zastupitelstvo jmenovalo komisi na přípravu podkladů k vypsání VŘ na podání
nabídek na uvedenou rekonstrukci.
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Jmenovaná komise bude pracovat ve složení: Maxa Radek – předseda, členové
Řezníček František a Bürger František. K podání nabídky budou osloveni min 3
uchazeči. Komise předloží zastupitelstvu výsledky VŘ na dodavatele k projednání a
schválení nejdéle na dubnovém zasedání zastupitelstva.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Projednání a schválení převodu majetku (vodojemu v k.ú.
Jankov) na Jihočeský vodárenský svaz
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo žádost Jihočeského vodárenského svazu o
bezúplatný převod společného majetku obcí Jankov a Čakov, stavby VODOJEM na p.č.
st.212, postavený v akci „Z“ na pozemku Obce Jankov p.č. 1837/2, v k.ú. Jankov do
vlastnictví a správy právnického subjektu Jihočeského vodárenského svazu (JVS).
Záměr vyvěšen dne 4.1.2010, sejmut dne 19.1.2010.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo pověřuje starostu vyřízením všech právních úkonů a dalších činností
s převodem uvedeného majetku na JVS.
Bod č.4 – Různé
4.1.
Vnitřní směrnice Obce Jankov
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vnitřní směrnice obce Jankov s platností od
1.1.2010 v tomto členění:
Vnitřní směrnice č. 1
- Organizační řád obce
Vnitřní směrnice č. 2
- Oběh účetních dokladů
Vnitřní směrnice č. 3
- Směrnice pro evidenci majetku obce
Vnitřní směrnice č. 4
- Hospodaření s majetkem obce
Vnitřní směrnice č. 5
- Spisový archivní a skartační řád
Vnitřní směrnice č. 6
- Systém zpracování účetních dokladů
Vnitřní směrnice č. 7
- Směrnice pro provedení inventarizace
Vnitřní směrnice č. 8
- Finanční kontrola

Výsledky hlasování:

Pro: 9
4.2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nájemní smlouva – obecní byt M. Skočovský

Zastupitelstvo projednalo nájemní smlouvu obecním bytě, který má v užívání
Miroslav Skočovský, tak, že schvaluje návrh na zvýšení nájmu od 1.2.2010 dle
současně platné legislativy včetně využívání nebytových prostor ze stávajících
1.005,-Kč/měs. na 1.305,- Kč/měs. Současně nájemník bude i nadále platit
podíl z ceny plastových oken včetně parapetů. Celková cena nájmu na další
období činí 1.800,- Kč/měsíčně.
Výsledky hlasování:
Pro: 6
Proti: 3
Zdržel se: 0
4.3.
Sousedské posezení občanů Jankov a Holašovice v r. 2010
Zastupitelstvo schválilo akci „Sousedské posezení občanů obou obcí s občerstvením“
na termín 13.2.2010 v sále KD Jankov. Zajištěním celé akce pověřuje místostarostu.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.4.
Selské slavnosti Holašovice 2010
Zastupitelstvo schválilo organizační tým Selských slavností 2010 ve složení:
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 Jílek J. - zodpovědnost za celkovou organizaci Selských slavností, jejich
přípravu, průběh a finanční stránku celé akce,
 Vaňková M. - spolupráce na výběru, prezentaci a organizaci řemesel
 Halmlová J. - spolupráce na výběru, produkci a organizaci kulturního
programu akce,
Zastupitelstvo se usneslo neměnit a zachovat filosofii organizace a pořádání Selských
slavností i pro rok 2010.
K revizi ceny vstupného, parkovného, poplatkům za pronájem veřejného prostranství
(poplatkům za stánky) a schválení „budgetu“ na kulturní program slavností (soubory
a účinkující) se zastupitelstvo vrátí na příštím zasedání. Starosta připraví podklady k
projednání z loňského roku Selských slavností.
4.5.
Výzva k vyjádření se ke smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu ke stavbě: „Kanalizace a ČOV v obcích Jankov a
Holašovice“
Starosta zastupitelstvo informoval o zaslání písemné výzvy k občanům/vlastníkům
dotčených pozemků k návrhu Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na výstavbu kanalizace a ČOV do 31.1.2010.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva byl stanoven na 9.2.2010 od 19:00
hod na v zasedací místnosti obecního úřadu v Jankově.
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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