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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 04/2012
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, František
Řezníček, Marie Vaňková, Radek Maxa, Milan Kukla, Pavel Melmer
Omluven: Stanislav Bauer – pracovní důvody
Hosté: nikdo
Dne: úterý 19.6.2012
Od: 19:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
1.) Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
potřeby řešení následujících bodů jednání.
2.) Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
3.) Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné
k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 03/2012
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r.2012
Bod č.3 – Schválení závěrečného účtu obce Jankov za rok 2011
Bod č.4 – Projednání přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu za r. 2011 a
rozpočet na r. 2012 DSO České dědictví UNESCO
Bod č.5 – Rozpočtové opatření č.2/2012
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 04/2012 ověří Milan Kukla a Marie Vaňková.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 03/2012
Při kontrole zápisu č. 03/2012 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 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce v r. 2012
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu realizace schválených rozpočtových a
mimořádně schválených investičních akcí obce s informací o stavu podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2012 z dostupných zdrojů viz tabulka.
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Stav

Realizováno,
zaplaceno
Realizováno,
zaplaceno
Realizováno,
zaplaceno

Akce
schválena – v
realizaci

Grantový
program/financování

Rozpočet obce Jankov 2012

Rozpočet obce Jankov 2012
Rozpočet obce Jankov 2012

Rozpočet obce Jankov 2012

Realizováno,
zaplaceno,
POV – JčK
Grant schválen
Grant schválen GP MK ČR

Grant schválen

GP (Havarijní program) MK ČR

Příspěvek
schválen –
definice
smlouvy

JčK – rozpočet kraje

Žádost
zamítnuta*

Tvorba krajiny a podpora
biodiverzity JčK

Grant schválen

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Realizováno,
Rozpočet obce Jankov 2012
zaplaceno
Akce
Rozpočet obce Jankov 2012
schválena
CELKEM žádosti

Název akce
Oprava interiéru infocentra
Holašovice - III. etapa –
kuchyně, koupelna, úklid.
místnost – obklady, voda,
topení, apod.
Vybavení sálu KD Jankov –
nové stoly a židle
Řešení akustiky sálu KD
Jankov
ZTV Holašovice Nekysel
realizace veřejné osvětlení
UNIELEKTRO
přeložka a posílení
vodovodu – ČEVAK a.s.
přeložka a posílení
vodovodu – Jihobrik v.o.s.
kabeláž a osazení sloupů
VO – Elektro Borovka
terénní úpravy

Celkové
náklady na
realizaci akce

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace

170.164,- Kč

0

552.336,- Kč

0

109.838,- Kč

0

33.884,- Kč
86.400,- Kč
70.000,- Kč

0

65.000,- Kč
15.000,- Kč

ZTV Holašovice - vybudovaní
nové komunikace (podloží)
k nové výstavbě RD u
Nekyselu
Program pro památky
UNESCO – Management Plan
VPR Holašovice UNESCO - III.
etapa
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních
památek – oprava střechy IC
v Holašovicích

337.056,- Kč

130.000,- Kč

300.000,- Kč

200.000,- Kč

765.173,- Kč

400.000,- Kč

Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2012 dle
podmínek

700.000,- Kč

700.000,- Kč

81.000,- Kč

72.000,- Kč

1.150.000,- Kč

600.000,- Kč

Realizace projektu
Regenerace zeleně náves
intravilánu obce Jankov
Výstavba nového vodojemu
Holašovice
Nákup zahradního traktoru –
sekačky Holašovice
Zpevnění komunikace u VDJ
Jankov

79.920,- Kč
200.000,- Kč
4.715.771,- Kč

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 12

2.102.000,- Kč
2.613.771,- Kč

*zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty, že zamítnutí této žádosti není definitivní,
jelikož žádost obce byla vyhodnocena jako náhradní v pořadí tzv. první pod čarou a tudíž je ze
strany KÚ JčK příslib dotaci dostat v podzimních měsících z tzv. grantových přebytků. Starosta
bude situaci monitorovat.
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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.3 – Schválení závěrečného účtu obce Jankov za rok 2011
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet Obce za rok 2011 bez výhrad. Návrh
Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce i v elektronické podobě od
02.5.2012 – 17.6.2012.
Podklady:
• Hodnotící zpráva včetně fin. vypořádání dotací a finančních vztahů za r. 2011
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011
• Rozvaha k 31.12.2011
• Příloha k 31.12.2011
• Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2011
• Analytická předvaha k 31.12.2011
Ve stanovené lhůtě 15ti dnů od projednání Závěrečného účtu (nejdéle však do
30.6.2012) bude odeslána informace o Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků na Krajský úřad – Jihočeský kraj.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Projednání přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu za r.
2011 a rozpočet na r. 2012 DSO České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí DSO České dědictví UNESCO za rok 2011.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu České dědictví UNESCO na
rok 2012. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce. Zastupitelstvo dále
schválilo plán činnosti ČDU na rok 2012.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2012
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2012 dle Přílohy č.2 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé
6.1.
Selské slavnosti 2012, stav příprav
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2012 takto:
 Selské slavnosti jsou organizačně zajištěny na úrovni roku 2011
 Organizační štáb přijal opatření z organizačních chyb a nedostatků uplynulých
ročníků
 Selské slavnosti jsou organizovány v duchu 15. letého výročí
 Program Selských slavností je umístěn na www.holasovice.eu
6.2.
Stav finančních prostředků obce Jankov
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
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6.3.
Řešení chování p. Davida Flíčka, t.b. Jankov
Zastupitelstvo se zabývalo dlouhodobě nevhodným chováním p. Davida Flíčka
z Jankova, který svým pouštěním hlasité reprodukované hudby sužuje a doslova týrá
sousedské okolí a vzájemné soužití. Pan David Flíček byl zástupci obce opakovaně
upozorněn na jeho nevhodné chování, bohužel bezúspěšně. Bylo konstatováno, že
obecní úřad nemá právní prostředky jak uvedenou věc řešit na komunální úrovni a
tak bylo rozhodnuto, že starosta bude v uvedené věci kontaktovat POLICII ČR a ve
spolupráci s ní bude uvedenou záležitost řešit.
5.) Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta

Vyvěšeno: 26.6.2012
Sejmuto:
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