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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 05/2011
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, Milan Kukla,
Radek Maxa, Jaroslav Kučera, František Řezníček, Marie Vaňková
Omluven: Pavel Melmer
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 7.7.2011
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 k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 04/2011
Bod č.2 – Selské slavnosti 2011, stav příprav
Bod č.3 – Oslavy svěcení hasičských praporů, stav příprav
Bod č.4 – Rozpočtové opatření č.2/2011
Bod č.5 – Různé
Bod č.6 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2011

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2011 ověří František Řezníček a Marie Vaňková.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) 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.
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Bod č.2 – Selské slavnosti 2011, stav příprav
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2011. Zastupitelstvo schválilo smlouvy o spolupráci při organizaci
Selských slavností Holašovice 2011 s občanským sdružením SK Jankov a SDH
Holašovice.
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. Bylo konstatováno, že akce je organizačně
připravena a zajištěna.
Bod č.4 – Schválení rozpočtového opatření č. 2/2011
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011 dle přílohy.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 - 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

Žádost
zpracována a
podána

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

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

Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra

Žádost na zpracování
projektu na výsadbu stromů
a alejí v krajině (vybrané
JčK - Tvorba krajiny a podpora lokality), regenerace sadů
biodiverzity
v intravilánu obcí v k.ú.
Jankov a Holašovice a projekt
regenerace zeleně návsi
v obci Jankov
Obnova stromořadí u polní
cesty v k.ú. Holašovice Grant AOPK
II.část – výsadba cca 55
stromů

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

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

1902,7

1259,9

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: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Různé
5.1.
Žádost o koupi/pronájem pozemku p.č. 2246/3 v k.ú. Jankov
Zastupitelstvo projednalo žádosti o koupi či pronájem pozemku p.č. 2246/3 v k.ú.
Jankov, LV 1 Obec Jankov.
Zastupitelstvo se na základě předložených žádostí rozhodlo část uvedeného pozemku
dle předložené žádosti pronajmout na 10 let panu Jaroslavu Roselfenderovi
s výpovědní lhůtou tři měsíce bez udání důvodu. Výše nájmu byla stanovena na 100,Kč /rok se splatností celkové ceny nájmu na dobu pronájmu dopředu. Nový nájemce
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má za povinnost se řídit obecně platnými vyhláškami obce, dbát dobrých mravů
s využíváním pozemku a dbát na čistotu a pořádek. V případě ukončení nájemní doby
či uplynutím doby nájmu, uvede nájemce pronajímanou část pozemku do původního
(odpovídajícího) stavu. Žadatelé budou o tomto rozhodnutí zastupitelstva písemně
vyrozuměni.
Oznámení o prodeji/pronájmu celého či části pozemku 2246/3 v k.ú. Jankov viselo na
úřední desce od 20.6.2011 a bylo sejmuto 8.7.2011.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

5.2.
Revize vodoměrů a připojení v KD Jankov
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu obce provedením revize vodoměrů a jejich
přiřazení k jednotlivým odběrným místům v KD Jankov. Jedná se zejména o finanční
náročnost této aktivity. Výsledky revize budou předloženy na dalším zasedání
zastupitelstva k projednání.
5.3.
Oprava KD Jankov_IV. etapa
V rámci schváleného rozpočtu obce na r. 2011 ohledně pokračování v postupné
rehabilitaci budovy KD Jankov, zastupitelstvo pověřilo starostu obce zadáním
předběžných nabídek na výměnu zbývajících okenních výplní v KD Jankov a
rekonstrukce elektrorozvodů v koloniálu v Jankově. Předběžné nabídky budou
předloženy na dalším zasedání zastupitelstva k projednání.
5.4.
Žádost M. Bürgerová – obchod se smíšeným zbožím Jankov/Holašovice
Zastupitelstvo se na svém zasedání zabývalo žádostí M. Bürgerové – nájemce
nebytových obecních prostor ohledně níže uvedeného a rozhodlo takto:
a) Ohledně prominutí poplatku za topení ve výši 4.151,- Kč za minulé topné období se
zastupitelstvo rozhodlo žádosti nevyhovět. Faktura bude nájemcem zaplacena v plné
výši.

Výsledky hlasování:

Pro: 0

Proti: 7

Zdržel se: 1

b) Ohledně odpuštění ceny nájmu za pronájem nebytových prostor v obou obchodech
zastupitelstvo rozhodlo žádosti vyhovět. Nájem od 1.10.2011 bude ZDARMA. Starosta
připraví dodatek smlouvy o pronájmu nebytových prostor od 1.10.2011.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

c) Ohledně příspěvku na el. energii na provoz nebytových prostor v obou obchodech
zastupitelstvo rozhodlo žádosti vyhovět tak, že nájemce předloží vyúčtování za el. energii
v obou provozovnách za smluvní zúčtovací období roku zastupitelstvu a zastupitelstvo
schválilo příspěvek ve výši 50ti% celkových nákladů na elektrické energie.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 1

6.) Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
František Řezníček – člen zastupitelstva
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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