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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 09/2010
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, Pavel Melmer,
Jaroslav Kučera, František Řezníček, Marie Vaňková, Pavel Moučka
Omluven: Radek Maxa – pracovní důvody
Hosté: nikdo
Dne: úterý 10.8.2010
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost obecního úřadu v Jankově
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně 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 – Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva č. 8/2010
Bod č.2 – Selské slavnosti 2010 – vyhodnocení
Bod č.3 – Komunální volby 2010
Bod č.4 – Schválení rozpočtového opatření č.3/2010
Bod č.5 – Schválení navýšení hodnoty obecního majetku dle podkladů z účetnictví za
období 2004 – 07/2010
Bod č.6 – Grantové žádosti 2010
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 09/2010 ověří Stanislav Bauer a Pavel Moučka.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 08/2010
Při kontrole zápisu č. 08/2010 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.
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Bod č.2 – Selské slavnosti 2010 – stav přípravy
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o průběhu a zhodnocení Selských
slavností v Holašovicích 2010. Obecně byla vyjádřena spokojenost s organizací a
průběhem Selských slavností všem zainteresovaným složkám a pořadatelskému týmu.
Dílčí nedostatky v organizace akce byly vzaty na vědomí a budou předmětem jednání
s organizačními složkami na přípravu akce pro r. 2011. Ekonomický výsledek Selských
slavností v r. 2010 bude díky sponzorským příspěvkům a schválené grantové podpoře
kladný.

Bod č.3 – Komunální volby 2010
Zastupitelstvo pověřilo organizací komunálních voleb v obou volebních okrscích
(volební okrsek č.1 Jankov a volební okrsek č.2 Holašovice) místostarostu obce Fr.
Bürgera a zastupitelku obce M. Vaňkovou.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení rozpočtového opatření č.3/2010
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2010 dle přílohy č.1 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 - Schválení navýšení hodnoty obecního majetku dle podkladů
z účetnictví za období 2004 – 07/2010
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo navýšení hodnoty obecního
majetku dle podkladů z účetnictví obce Jankov za uvedené období let 2004 – 07/2010
K navýšení hodnoty došlo u níže uvedeného nehmotného investičního majetku:
 Požární zbrojnice – navýšení o r. 2009 Projekt na rekonstrukci 9.600,- Kč + r.
2010 DF 90/91 709.476,- Kč = 719.076,- Kč + stávající hodnota 75.148,- Kč =
celková hodnota IM budovy požární zbrojnice = 794.224,- Kč
 KD Jankov – navýšení o r.- 2006 komín 64.517,- Kč + okna 181.919,- Kč + 2008
oprava střechy 128.282,- Kč = 374.718,- Kč + stávající hodnota 1.330.500,- Kč =
celková hodnota IM budovy KD Jankov = 1.705.218,- Kč
 Čekárny Jankov a Holašovice – navýšení o r. 2007 DF 76 nátěry 4.197,- Kč +
DF 129 střechy 95.145,- Kč = 99.342,-Kč / 2 = á 49.671,- Kč
Čekárna Jankov 49.671,- Kč + stávající hodnota 30.000,- Kč = celková
hodnota IM stavby = 79.671,- Kč
Čekárna Holašovice 49.671,- Kč + stávající hodnota 15.000,- Kč =
celková hodnota IM stavby = 64.671,- Kč
 Veřejné osvětlení Holašovice – 2006 DF 15,16 - 499.800,- Kč + 106.375,- Kč
+ 2010 Borovka 535.392,- Kč = 1.141.567,- Kč + stávající hodnota 62.773,40 Kč
= celková hodnota IM stavby = 1.204.340,40 Kč
 Prameniště Holašovice – navýšení o r. 2004 DF 33, 67 - 871.500,- Kč +
127.760,- Kč = 999.260, - Kč + stávající hodnota 58.457,- Kč = 1.057.717,- Kč
Nově zařazený je investiční majetek – nemovitá kulturní památka
 8 podzemních studní a dřevěných funkčních pístových pump na návsi
Holašovice – 2007 DF 130 = 90.000,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 - Grantové žádosti 2010
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2010 viz tabulka.
Hodnocení
Žádosti
vyhověno,
realizováno a
vyúčtováno

Program

POV – JčK

Akce

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Oprava budovy hasičské
zbrojnice v Jankově

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

710

500

61 500

48 500

1 405

1 000

61 500

2 000

600

500

Podpora Selské slavnosti
Holašovice 2010

45

30

Žádost
GP JčK – podpora obnovy
neakceptována
nemovité kulturní památky
– nevyhověno

Kofinancování – oprava
střechy stodoly č.p. 22
Holašovice

750

200

Žádost
akceptována – JčK – rozpočet kraje
přiděleno

Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra

200

200

Žádost
JčK GP na podporu jednotek
neakceptována sborů dobrovolných hasičů
– nevyhověno obcí JčK na r. 2010

Žádost o podporu – pořízení
nového ochranného
zásahového oblečení a
vybavení JSDH

103

72

Žádost
zpracována a
podána

Obnova stromořadí u polní
cesty v k.ú. Holašovice 1.část – výsadba cca 70
stromů

71,5

69,7

3.031,5

2.299,7

62.353

50.772

Vybudování splaškové
Žádost
kanalizace a výstavba nových
neakceptována
GP MŽP – SFŽP prioritní osa I. ČOV v obích Jankov a
– nevyhověno
Holašovice
Žádosti
vyhověno

MMR – Podpora obnovy
venkova – podpora vítězů
soutěže vesnice roku

I. etapa rekonstrukce KD
Jankov

Žádost
GP JčK - Podpora výstavby a
neakceptována obnovy vodohospodářské
– nevyhověno infrastruktury

Žádost o dofinancování
vybudování splaškové
kanalizace a výstavba nových
ČOV v obích Jankov a
Holašovice

Žádosti
vyhověno

Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních
památek – oprava střechy
stodoly č.p. 22 Holašovice

Žádosti
vyhověno
částečně

GP MK ČR
GP JčK – podpora živé kultury

Grant AOPK

CELKEM vyhověné žádosti
CELKEM nevyhověné žádosti
CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r. 10/11

630

CELKEM spoluúčast občanů a organizací na realizaci grantů r. 10/11

100

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

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé
7.1.
Zpracování obecních kronik (Jankov a Holašovice)
Zastupitelstvo schválilo zpracování obecní kroniky pro obec Jankov takto:
Zpětné zpracování kroniky, chybějící roky zpracuje slečna Jana Postlová.
Od r. 2010 bude dále obecní kroniku zpracovávat paní Marie Postlová.
V osadě Holašovice obecní kroniku (pro místní část Holašovice) bude zpracovávat a
udržovat nadále paní Jiřina Halmlová.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.2.
Jednodenní výlet seniorů
Zastupitelstvo schválilo jednodenní výlet důchodců s uvedenými plánovanými
mezizastávkami (zámek Blatná, oběd a prohlídka města Týn n. Vltavou, výlet lodí,
návštěva zemědělského muzea Poněšice apod. )
v termínu úterý 14.9.2010.
Zastupitelstvo pověřuje organizací akce M. Vaňkovou. Všichni potenciální účastníci
(zájemci) budou o organizaci akce v předstihu písemně informováni.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.3.
Výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prosto Formanky
Jankov
Zastupitelstvo Obce Jankov se na svém řádném zasedání zabývalo provozováním
pohostinství Formanky v Jankově. Usnesením zastupitelstva bylo rozhodnuto o
ukončení smluvního vztahu na základě uzavřené smlouvy dle čl.6, odst. 6.1. ze dne
6.11.2009 o využívání nebytových prostor s výpovědní lhůtou tři měsíce. Pronájem
nebytových prostor bude ukončen nejdéle k 30.11.2010 pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na
úřední desce obce.
Příloha č. 1.
Rozpočtové opatření č.3/2010
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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