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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 02/2011
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, Marie Vaňková
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: středa 2.3.2011
Od: 18:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně 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. 01/2011
Bod č.2 – Inventury 2010
Bod č.3 – Schválení ceny vodného pro obec Jankov na r. 2011
Bod č.4 – Založení obecně prospěšné společnosti
Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2011
Bod č.6 – Projednání a schválení změny č.1 územního plánu obce Jankov
Bod č.7 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2011 ověří Stanislav Bauer 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. 01/2011
Při kontrole zápisu č. 01/2011 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 – Inventury 2010
Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo inventury a inventární soupisy
majetkové evidence obce Jankov za rok 2010 předložené finanční komisí.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.3 – Schválení ceny vodného pro obec Jankov na r. 2011
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností
ČEVAK a.s. na hospodářský rok 2011 pro obec Jankov. Cena vodného byla dle
předložené kalkulace navýšena o 0,44 hal s DPH oproti roku 2010.
Kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné při použití dvousložkové formy
vodného a stočného
Kalkulovaná cena pro vodné při dvousložkové formě
Měrná
jednotka

Text
Pevná složka - Úplné vlastní náklady (ÚVN) + zisk
- podíl z celkových ÚVN a zisku

Kč

24 819

%

Pohyblivá složka - Úplné vlastní náklady (ÚVN) + zisk

Vodné
2010
12,03%

1011
25 915
11,87%

Kč

181 527

192 436

- z toho: ÚVN

Kč

157 849

167 335

- z toho: kalkulační zisk

Kč

23 677

25 100

Cena pohyblivé složky
Cena pohyblivé složky s DPH

Kč/m

3

27,09

27,49

Kč/m

3

29,8

30,24

Pozn.: v kalkulaci je uváděna sazba DPH - 10%

Navýšení této ceny vodného o 1,- Kč za m3 je alokováno na fond oprav vodovodního
řádu, jež řídí a spravuje Obec Jankov (schváleno zastupitelstvem viz zápis 08/2008).
Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Založení obecně prospěšné společnosti (o.p.s.)
Zastupitelstvo projednalo zakládací listinu obecně prospěšné společnosti s názvem:
Občané sobě a všem o.p.s.,
Sídlo společnosti je: Jankov 46, 373 84 Dubné
Zastupitelstvo navrhlo a schválilo zástupce v orgánech společnosti (správní radě a
dozorčí radě) a do pozice ředitele společnosti jmenovalo Ing. Jana Jílka, kterého dále
pověřuje provedením nutných administrativně právních úkonů k registraci
společnosti.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.5 - Grantové žádosti 2011
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2011 viz tabulka.
Hodnocení

Žádost
poddána

Program

POV – JčK

Žádost
akceptována –
GP MK ČR
přiděleno

Akce
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

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

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

CELKEM žádosti

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

525

200

440

300

200

200

71

63,9

1236

763,9

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r.2011

472,1

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.6 – Projednání a schválení změny č.1 územního plánu obce Jankov
Zastupitelstvo obce ve věci změny ÚP č.1 obce Jankov:
I. bere na vědomí
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 1 územního plánu Jankov v katastrálních
územích Jankov u Českých Budějovic a Holašovice (dále jen „změna č. 1 ÚP“),
2. dokumentaci návrhu změny č. 1 ÚP, včetně odůvodnění obsahujícího výčet
uplatněných připomínek, včetně jejich vyhodnocení;
II. konstatuje
že návrh změny č. 1 ÚPO není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008, s územně
plánovací dokumentací vydanou, resp. schválenou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic ze dne 25.11.2010 pod č.j.:
KUJCK 36709/2010 OREG/2;
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III. vydává
změnu č. 1 ÚP formou opatření obecné povahy v rozsahu 28 stran textu, z toho 4
strany úvodního textu, 17 stran výrokové části a 41 stran odůvodnění, 5 výkresů
přílohy č. 1 a 4 výkresů přílohy č. 2;
IV. ukládá
p. Ing. Janu Jílkovi, starostovi obce Jankov, zajistit prostřednictvím pořizovatele
(odbor územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice):
3. uložení dokumentace změny č. 1 ÚP, včetně dokladů o jejím pořizování, u obce
Jankov;
4. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 1 ÚP opatřených záznamem o
účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému
úřadu;
5. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změny č. 1 ÚP.
Příloha:
1. Důvodová zpráva
2. Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 1 ÚP, bez příloh č. 1 a 2 –
viz dokumentace v kolovadle
Bod č.7 – Různé
7.1.
Schválení rozpočtového opatření č. 1/2011
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011 dle přílohy.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.2.
Projednání žádosti o podporu handicapovaného sportovce Arnošta
Petráčka z Jankova
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč našemu
občanovi Arnoštovi Petráčkovi na sportovní přípravu a reprezentaci obce Jankov v
mezinárodních soutěžích a mistrovstvích handicapovaných sportovců.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.3.
Schválení refundace mzdy starosty – Vesnice roku 2011
Zastupitelstvo schválilo starostovi refundaci mzdy (mimořádnou odměnu) za čerpaní
neplaceného volna za účelem účasti v soutěži Vesnice roku 2011, kde bude starosta
působit v roli předsedy hodnotící komise (tato povinnost obci Jankov vyplývá
z vítězství v soutěži VR krajského kola v r. 2009). Mzda bude refundována za období
skutečného čerpání neplaceného volna ve výši dle předložených mzdových podkladů
k rukám účetní obce.
Komise JčK bude hodnotit přihlášené obce cca ½ července.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

7.4.
Sousedské posezení občanů Jankov a Holašovice v r. 2011
Zastupitelstvo vzalo na vědomí finanční a společenské vyhodnocení akce vepřové
hody 2011. K organizaci a dalším ročníků konání této akce zastupitelstvo podá
podrobnější stanovisko v obecním zpravodaji.
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7.5.

Žádost MŠ Čakov

Zastupitelstvo schválilo poskytnout mimořádný příspěvek na základě žádosti MŠ
Čakov ve výši 5.000,- Kč na nákup nových hraček v r.2010. K zakoupeným hračkám
byly předloženy účty ke kontrole pokladní a místostarostovi Obce Jankov.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

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:
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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