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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 01/2011
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, Pavel Melmer,
František Řezníček, Milan Kukla, Radek Maxa, Jaroslav Kučera
Omluven: Marie Vaňková - dovolená
Hosté: nikdo
Dne: úterý 25.1.2011
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně svoláno z hlediska
nutnosti potřeby řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 014/2010
Bod č.2 – Projednání smluv o nájmu a výpůjčce nemovitosti
Bod č.3 – Plán kulturních akcí na r. 2011 konaných v obcích v Jankov a Holašovice
Bod č.4 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2011
Bod č.5 - Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2011 ověří Jaroslav Kučera a Milan Kukla.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 14/2010
Při kontrole zápisu č. 14/2010 nebyly zastupitelstvem shledány žádné 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 – Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi Obcí
Jankov a Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových

2.1. Smlouva o nájmu nemovitosti č. 240/10-UZSVM/C/1641/2008-Kr

Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Obcí Janov a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se
o úplatný nájem pozemku (nemovitosti) KN st. p.č. 67/1 o výměře 113 m2 k.ú.
Holašovice (pozemek pod koloniálem).

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

2.2. Smlouva o výpůjčce nemovitosti č. 241/10-UZSVM/C/1641/2008-Kr

Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Obcí Janov a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se
o bezúplatnou výpůjčku pozemku (nemovitosti) KN st. p.č. 67/3 o výměře 162 m2
k.ú. Holašovice (pozemek pod hasičárnou a mezi koloniálem a hasičárnu).

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Plán kulturních akcí na r. 2011 konaných v obcích v Jankov a
Holašovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo „Plán kulturních akcí na
r. 2011 konaných v obcích v Jankov a Holašovice“. Tento plán bude vyvěšen a
aktualizován na www.holasovie.eu (web. stránky obce Jankov) a měl by sloužit široké
veřejnosti a zejména našim spoluobčanům k lepší orientaci, prezentaci a plánování
času možné účasti na těchto akcích. Za aktualizace zodpovídá starosta obce a M.
Vaňková.
KALENDÁŘ VÝZNAMNÝCH AKCÍ KONANÝCH V OBCÍCH JANKOV A HOLAŠOVICE V ROCE 2011

Leden
 28.1.2011 - hasičský bál SDH Holašovice ( Jihočeská hospoda Holašovice)
Únor


5.2.2011 - masopust – tradiční vesnická zabijačka, vepřové hody spojené s taneční veselicí
(sál Jihočeská hospoda Holašovice)



13.2.2011 - dětský maškarní karneval Holašovice (sál Jihočeská hospoda Holašovice)



18.2.2011 - hasičský bál SDH Jankov (KD Jankov)

Březen
5.3.2011 - sportovní ples SK Jankov (KD Jankov)
13.3.2011 - dětský maškarní karneval Jankov (KD Jankov)
Duben
30.4.2011 - tradiční stavění máje Jankov a Holašovice
Květen
 29.5.2011 - tradiční pouť a pouťová zábava Holašovice
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Červen
19.6.2011 - tradiční pouť Jankov
26.6.2011 – dětský den Jankov – vítání léta a prázdnin - sportovní areál SK Jankov
Červenec
 9.6.2011 – slavnostní svěcení hasičských praporů SDH Jankov a SDH Holašovice – náves
Holašovice


Září


22. - 24.7.2011 – 14. ročník Selské slavnosti Holašovice – staročeský lidový jarmark
s bohatým kulturním programem

4.9.2011 - dětský den Holašovice – ukončení prázdnin – náves Holašovice

Říjen
 výlov rybníka, tradiční posvícení spojené s jihočeskou veselicí, tradiční posvícenská husa a
pečený jihočeský kapr
Listopad
 20.11.2011 - Kateřinské heligonky v Holašovicích – k tanci a zpěvu hraje pestrá přehlídka
tradičních jihočeských heligonkářů – (sál Jihočeské hospody Holašovice)


27.11.2011 - Vánoce na vsi – adventní rozsvěcování Vánočního stromu Jankov a Holašovice
náves, přehlídka staročeských vánoc a tradic v informačním centru Holašovice, staročeský
dřevěný betlém v životní velikosti Holašovice náves

Prosinec
 5.12.2011 - Mikuláš na vsi


10.12.2011 - Tradiční setkání důchodců obcí Jankov a Holašovice (sál Jihočeské hospody
Holašovice)

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 - Grantové žádosti 2011
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2011 viz tabulka.
Hodnocení

Žádost
poddána
Žádost
poddána

Program

Akce

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Vybavení nové formanky
v Jankově novým nábytkem a
renovace sálu KD Jankov
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních
památek – oprava střechy
koloniálu a hasičárny
v Holašovicích

POV – JčK

GP MK ČR

Žádost
akceptována – JčK – rozpočet kraje
přiděleno

Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra

Žádost
poddána

Žádost na zpracování
projektu na výsadbu stromů
a alejí v krajině (vybrané
lokality), regenerace sadů
v intravilánu obcí v k.ú.
Jankov a Holašovice, a projet
regenerace zeleně návsi
v obci Jankov

JčK - Tvorba krajiny a
podpora biodiverzity

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

525

200

440

352

200

200

71

63,9

CELKEM žádosti
CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r.11

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: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé
7.1.
Smlouva o dodávce služby – prohrnování sněhu
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dodávce služby prohrnování sněhu pro rok 2011
se ZD SKALKA se sídlem v Lipí.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.2.
Bilance výsledku hospodaření obce Jankov v r. 2010
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu hospodaření obce za rok 2010 a zůstatku
finančních prostředků za běžným účtu obce k 31.12.2010.
Celková bilance dle výkazu pro hodnocení rozpočtu Obce Jankov za rok 2010 byla na
straně příjmů 8.395.169,- Kč a výdajů 8.358.357,- Kč tzn. s kladným zůstatkem ve
výši 36.813,- Kč.
Pozn. pro rok r. 2010 byl schválen vyrovnaný rozpočet na stran příjmů i výdajů ve
výši 5.200.000,- Kč. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí. Nárůst
v rozpočtových výdajích a příjmech byl dosažen zejména získáním a vyúčtování
dotací, darů a příspěvků obce Jankov.
7.3.

Holašovice

Projednání možnosti zahájení pozemkových úprav katastrů Jankov a
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Zastupitelstvo projednalo možnosti zahájení pozemkových úprav v k.ú. Jankov a
Holašovice. Tyto pozemkové úpravy představují změny právního stavu pozemků,
jimiž „se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se
nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V
těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná
břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí,
ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability
krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako
závazný podklad pro územní plánování.“ Pozemkové úpravy se řídí zákonem č.
139/2002 Sb. ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění
pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech
vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení
těchto pozemků v terénu. Nedílnou součástí návrhu pozemkových úprav je i plán
společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických protierozních,
hydrologických a krajinných opatření. Tento dlouhodobý, finančně nákladný a složitý
proces řídí Pozemkový úřad pracoviště České Budějovice, spadající pod gesci
Ministerstva zemědělství ČR. Pro zahájení realizace je potřeba souhlasu více než 50%
vlastníků dotčených pozemků v řešeném katastrálním území. Za inicializaci zahájení
řešení pozemkových úprav zodpovídá starosta obce. Za tímto účelem pověřuje
zastupitelstvo starostu obce pozvat na další zasedání zástupce pozemkového úřadu.
7.4.
Stav prací na II. etapě Rekonstrukce KD Jankov – sál
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu prací na opravě sálu KD Jankov. Sál bude
připraven k předání nájemci nejdéle k 7.2.2011. Zastupitelstvo je s provedením a
postupem prací spokojeno a neshledalo žádné závažné nedostatky. Starosta
zastupitelstvo informoval podání žádosti o Kolaudační souhlas rekonstrukce formanky
KD Jankov a dalších zrekonstruovaných vnitřních prostor objektu. Toto jednání
proběhne dne 10.2.2011. Za přípravu podkladů ke kolaudaci a následné předání sálu
KD Jankov zodpovídá starosta.
7.5.

Projednání nabídky na realizaci oprav dvou místností v prvním podlaží,
umývárny a úklidové místnosti v IC Holašovice

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo realizaci (opravu) dvou místností (stávající
volební místnost a mezisklad) v budově informačního centra v Holašovicích. Tato
oprava bude provedena za účelem zvýšení kapacity a zlepšení dostupnosti
vystavovatelských prostor v objektu IC Holašovice. Akce bude realizována v rozsahu
schválené nabídky předložené P. Trantinou ve výši 80.000,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 3

7.6.
Projednání a schválení snížení odměn zastupitelů
Zastupitelé odsouhlasili dle Nařízení vlády ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
(hrubá mzda) pro jednotlivé funkce takto:
Starosta:
13.630,- Kč
Pro:8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Místostarosta:
12.090,- Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předseda komice, člen zastupitelstva:
2.157,- Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Člen výboru, člen zastupitelstva:
1.150,- Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Člen zastupitelstva:
Pro: 8

Proti: 0

437,- Kč

Zdržel se: 0

Jedná se o zákonné snížení měsíčních odměn s platností od 1.1.2011.
7.7.

Projednání a schválení nákupu nových turistických venkovních záchodů k IC
Holašovice

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce realizací výběru dodavatele a nákupu 2 ks
nových TFT záchodků k IC Holašovice.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.8.
Sousedské posezení občanů Jankov a Holašovice v r. 2011
Zastupitelstvo schválilo akci „Sousedské posezení občanů obou obcí s občerstvením“
na termín 5.2.2011 v sále Jihočeské hospody v Holašovicích. Zajištěním celé akce
pověřuje starostu, M. Kuklu a P. Melmera.

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:
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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