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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 04/2011
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, Pavel Melmer,
Milan Kukla, Radek Maxa, Jaroslav Kučera,
Omluven: František Řezníček, Marie Vaňková
Hosté: Ing. Karel Zvěřina – PF ČR, pracoviště Č. Budějovice, viz prezenční listina
Dne: pátek 3.6.2011
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. 03/2011
Bod č.2 – Selské slavnosti 2011, stav příprav
Bod č.3 – Oslavy svěcení hasičských praporů, stav příprav
Bod č.4 – Schválení závěrečného účtu obce Jankov za rok 2010
Bod č.5 – Schválení přezkoumání hospodaření za r. 2010 a rozpočet na r. 2011
České dědictví UNESCO
Bod č.6 – Vyhodnocení VŘ na dodavatele vybavení nábytkem KD Jankov
Bod č.7 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2011
Bod č.8 - Schválení obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Jankov č. 5/2011, o

úhradě vodného ve dvousložkové formě
Bod č.9 – Různé

Bod č.10 – Pozemkové úpravy k.ú. Jankov a Holašovice, informace a veřejná
konzultace

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 04/2011 ověří Jaroslav Kučera a Milan Kukla.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 03/2011
Při kontrole zápisu č. 03/2011 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 – Selské slavnosti 2011, stav příprav
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2011 takto:
 Selské slavnosti jsou organizačně zajištěny na úrovni roku 2010.
Bod č.3 – Oslavy svěcení hasičských praporů, stav příprav
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Oslav svěcení
hasičských praporů SDH Jankov a Holašovice, které se budou konat 9.7.2011 dle
stanoveného a schváleného programu.
Bod č.4 – Schválení závěrečného účtu obce Jankov za rok 2010
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce za rok 2010 bez výhrad. Návrh
Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce od 16.5.2011 – 3.6.2011.
Podklady:
• Hodnotící zpráva včetně fin. vypořádání dotací a finančních vztahů za r.2010
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2009
• Rozvaha k 31.12.2010
• Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2010
• Předvaha analytická k 31.12.2010
• Příloha k 31.12.2010
Ve stanovené lhůtě 15ti dnů od projednání Závěrečného účtu bude odeslána
informace o Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků na Krajský úřad
– Jihočeský kraj.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení přezkoumání hospodaření za r. 2010 a rozpočet na r.
2011 DSO České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí DSO České dědictví UNESCO za rok 2010. Dále zastupitelstvo projednalo
a schválilo návrh rozpočtu České dědictví UNESCO na rok 2011. Návrh rozpočtu byl
vyvěšen na úřední desce obce. Zastupitelstvo dále schválilo plán činnosti ČDU na rok
2011.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Vyhodnocení VŘ na dodavatele vybavení nábytkem KD Jankov
Zastupitelstvo vyhodnotilo předložené nabídky vybavení formanky a sálu KD Jankov.
Byli osloveni čtyři potencionální dodavatelé, dva z nich přeložili oficiální a závazné
nabídky s touto specifikací:

Formanka
Ks
4

rozměr
200 x 80 cm

typ
Stůl jídelní

charakteristika
tvrdovosk na horní desce, mírně zaoblené rohy, tloušťka desky 32
mm

4

150 x 80 cm

Stůl jídelní

tvrdovosk na horní desce, mírně zaoblené rohy, tloušťka desky 32
mm

40
1
1
2

židle formanka
4/4 tvrdovosk na horní desce, pojezdy na šuplíky
2/2 tvrdovosk na horní desce, pojezdy na šuplíky

200 x 150 cm

židle
příborník
příborník
paravan/zábradlí

Ks
30

rozměr
160 x 65 cm

Sál KD

200

typ
stůl

charakteristika
tvrdovosk na horní desce, mírně zaoblené rohy, tloušťka desky 32
mm

židle

Židle sál

Zastupitelstvo nabídky posoudilo a vybralo nabídku s nejnižší cenou takto:
1. UNIS-N, spol. s r.o.
cena 706.898,- Kč
2. Littes Truhlářství
cena 713.369,- Kč
Zastupitelstvo na realizaci vybavení KD Jankov novým nábytkem podalo dotaci a o
výsledku realizace (úplná či částečná realizace formanky a sálu) rozhodne na základě
výsledku přidělení dotace.
Uzavřením smlouvy o dílo s vítězem VŘ zastupitelstvo pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.7 - Grantové žádosti 2011
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2011 viz tabulka.
Hodnocení
Žádost
poddána
přiděleno

Program

POV – JčK

Žádost
akceptována –
GP MK ČR
přiděleno
Žádost
akceptována – JčK – rozpočet kraje
přiděleno
Žádost
poddána –
žádost
zamítnuta

JčK - Tvorba krajiny a
podpora biodiverzity

Žádost
zpracována a
podána

Grant AOPK

Žádost
zpracována a
JčK GP na podporu jednotek
podána
sborů dobrovolných hasičů
žádost
obcí JčK na r. 2010
zamítnuta
Zpracování a
podání žádosti LEADER – MAS Blanský les
žádost
Netolicko
zamítnuta
CELKEM žádosti

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

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

525

140

440

300

200

200

71

63,9

56,7

51

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

103

72

Fische 5 – Rozvoj – občanská
vybavenost - vybavení
nábytkem (stoly a židle) sál
KD Jankov

578

433

1902,7

1259,9

Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra
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
Obnova stromořadí u polní
cesty v k.ú. Holašovice II.část – výsadba cca 55
stromů

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r.2011

642,8

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: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Schválení obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Jankov č.

5/2011, o úhradě vodného ve dvousložkové formě
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č.5/2011 o úhradě vodného ve
dvousložkové formě.
Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.9 – Různé
9.1.
Řešení nevyhovující akustiky sálu KD Jankov
Zastupitelstvo projednalo nabídku variantního řešení nevyhovující akustiky nově
zrekonstruovaného sálu v KD Jankov a rozhodlo její realizaci odložit na neurčito.
K případné realizaci se vrátí s ohledem na stav finančních prostředků Obce Jankov.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

9.2.
Nákup nového tepelného čerpadla do IC Holašovice
Zastupitelstvo projednalo nabídku na nákup nového tepelného čerpadla do IC
Holašovice ve výši 26.000,- Kč. Stávající staré čerpadlo (cca 30 let staré) již přestalo
plnit svoji funkci a odbornou revizí bylo rozhodnuto o nutnosti jeho výměny.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

9.3.
Nákup nového vybavení hospoda Holašovice
Zastupitelstvo projednalo žádost provozovatelů „Holašovické hospody“ p. Wolfa a sl.
Hálové ohledně dovybavení - nákupu nové myčky a konvektomatu do uvedeného
zařízení. Zastupitelstvo s ohledem na stav finančních prostředků obce rozhodlo
žádosti vyhovět pouze částečně, schválilo nákup nové myčky. Zajištěním pověřilo
starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.10 – Pozemkové úpravy k.ú. Jankov a Holašovice, - projednání
s občany (vlastníky pozemků)
Zastupitelstvo seznámili přítomné s procesem přípravy, organizace, vlastní realizace a
následného výsledku pozemkových úprav formou prezentace a přímé konzultace
s pověřeným zástupcem Pozemkového fondu ČR, pracoviště České Budějovice Ing.
Karlem Zvěřinou. Přítomní občané – vlastníci dotčených pozemků vyslovili podporu o
zahájení realizace pozemkových úprav v k.ú. Jankov a Holašovice. Zahájení
pozemkových úprav podpořilo 95% všech přítomných občanů. Zastupitelstvo ukládá
starostovi připravit podklady k oslovení vlastníků a získání většinového souhlasu
potřebného k zahájení pozemkových úprav.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

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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