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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 13/2010
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, Pavel Melmer,
Jaroslav Kučera, František Řezníček, Marie Vaňková, Milan Kukla, Radek Maxa
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 9.12.2010
Od: 18:00 hod
Místo: zasedací místnost obecního úřadu v Jankově
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.
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. 012/2010
Bod č.2 – Projednání návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2011
Bod č.3 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2012 – 2015
Bod č.4 – Projednání provozovatelské smlouvy dodávky pitné vody, osada Jankov
s firmou ČEVAK a.s.
Bod č.5 – Projednání dodatku č.1/2011 k SOD mezi obcí Jankov a firmou RUMPOLD
s.r.o. provozovna Č.B.
Bod č.6 – Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5/2010
Bod č.7 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r.2010/2011 (zhodnocení a
plán)
Bod č.8 – Projednání vyhlášky o místních poplatcích na rok 2011
Bod č.9 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 13/2010 ověří Milan Kukla a Marie Vaňková.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 12/2010
Při kontrole zápisu č. 12/2010 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 – Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2011
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2011, který bude vyvěšen na
úředních deskách v obou obcích a občané se k tomuto návrhu mohou písemně
vyjádřit do 28.12.2010 nebo osobně při zasedání zastupitelstva dne 28.12.2010.
Návrh rozpočtu Obce Jankov na r. 2011 je součástí zápisu č.13/2010 viz příloha č. 1.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2012
– 2015
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh rozpočtového výhledu na období
roků 2012 – 2015, který bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích a občané
se k tomuto návrhu mohou vyjádřit písemně do 28.12.2010 nebo osobně při zasedání
zastupitelstva 28.12.2010. Návrh rozpočtového výhledu na uvedené období je
součástí zápisu č. 13/2010 viz příloha č. 2.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Projednání provozovatelské smlouvy dodávky pitné vody osada
Jankov s firmou ČEVAK a.s.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č.3 smlouvy o obstarání správy a
provozu veřejného vodovodu a kanalizace v osadě Jankov. Smlouva je sjednána do
31. 12. 2011 a pokud nejpozději do 30.9. 2011 pronajímatel nebo nájemce nedoručí
druhé smluvní straně písemné oznámení své vůle smluvní vztah skončit ke
sjednanému dni, trvání smlouvy se prodlužuje o jeden rok. Obdobně se smluvní
vztah prodlužuje vždy o rok i v dalších letech.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání dodatku č.1/2011 k SOD mezi obcí Jankov a firmou
RUMPOLD s.r.o. provozovna Č.B.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č.1/2011 k SOD mezi obcí Jankov a
firmou RUMPOLD s.r.o. provozovna Č.B. Pro rok 2011 nedojde ke zvýšení ceny za
svoz a uložení komunálního odpadu.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5/2010
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2010 dle přílohy č.3 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.7 – Projednání návrhu obecně závazných vyhlášek (OZV) obce
Jankov na rok 2011
Zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o místních
poplatcích v následujícím členění. Občané se k tomuto návrhu mohou vyjádřit
písemně do 28.12.2010 nebo osobně při zasedání zastupitelstva 28.12.2010.
V následující tabulce poskytujeme přehled navržených poplatků pro rok 2011 ve
srovnání s předchozími lety:





Dále zastupitelstvo projednalo návrh níže uvedených OZV obce Jankov
Vydání obecně závazné vyhlášky obce k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje kouření na veřejně přístupných
dětských hřištích, sportovištích, ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání
sportovních, kulturních
a společenských akcí a na sportovních, kulturních a společenských akcích určených nebo
vyhrazených osobám mladším 18 let.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.8 - Grantové žádosti 2011
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2011 viz tabulka.
Hodnocení
Žádosti
vyhověno,
realizováno a
vyúčtováno
Žádost
připravována

Program

POV – JčK

GP MK ČR

Žádost
akceptována – JčK – rozpočet kraje
přiděleno
CELKEM žádosti

Akce

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Vybavení nové formanky
v Jankově novým nábytkem a
renovace parket v sále KD
Jankov
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních
památek – oprava střechy
koloniálu a hasičárny v
Holašovicích
Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra

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

265

200

200

200

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r.11

Zastupitelstvo schválilo v případě získání dotace garantovat z rozpočtu obce formou
příspěvku vlastní spoluúčast klubu SK Jankov na GP JčK – Obnova a vybavení
sportovních zařízení ve výši 20% (v maximální výši 30.000,- Kč).

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.9 – Různé
9.1.
Žádost půjčka Fr. Šturma
Zastupitelstvo schválilo na žádost Františka Šturmy, Holašovice č. p. 22 bezúročnou
půjčku ve výši 80.000,- Kč za provedené práce na opravě střechy stodoly usedlosti
č.p.22. na dobu 24 měs.. Splátky budou řešeny měsíční bezhotovostní platbou na účet
věřitele dle sjednaného splátkového kalendáře.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

9.2.
Příspěvek na opravu kostela sv. Linharta v Čakově
Zastupitelstvo schválilo na základě žádosti farnosti příspěvek na opravu kostela sv.
Linharta v Čakově ve výši 10.000,- Kč. Finanční prostředky budou převedeny na účet
farnosti do konce roku 2010 a budou použity jako vlastní spoluúčast církve ke
získaným finančním grantům na opravě této nemovitosti. Rozhodl hlas starosty obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 4

Proti: 4

Zdržel se: 1

9.3.
Žádost o projednání spotřeby vodného
Zastupitelstvo neschválilo žádost ohledně snížení ceny za spotřebu vody T.
Rossmanna a K. Bartošové u rekreační nemovitosti č.e.2 v Holašovicích. Zastupitelstvo
trvá na zaplacení částky za odběr vody za uvedené zúčtovací období v původně
stanovené výši.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 1

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva byl stanoven na 28.12.2010 od 18:00
hod v novém salonku Formanky Jankov.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2011
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2012 - 2015
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 4/2010
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Pavel Melmer – člen zastupitelstva
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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