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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 05/2010
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, František
Řezníček, Pavel Melmer, Pavel Moučka, Radek Maxa, Jaroslav Kučera
Omluven: Marie Vaňková - nemoc
Hosté: nikdo
Dne: úterý 20.4.2010
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost obecního úřadu v Jankově
Program:

1.)

Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska 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 plnění zápisu ze zastupitelstva č.3 a 4/2010
Bod č.2 – Schválení vítěze VŘ na opravu hasičské zbrojnice Jankov
Bod č.3 – Schválení vítěze VŘ na zástupce zadavatele na provedení užšího
podlimitního výběrového řízení podle § 28 zák. o veřejných zakázkách
Bod č.4 – Grantové žádosti 2010
Bod č.5 – Schválení zadání změny č.1 územního plánu obce Jankov
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.)

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2010 ověří Radek Maxa a Pavel Moučka.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

5.)

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 03/2010 a
04/2010
Při kontrole zápisu č. 03/2010 a č. 04/2010 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.
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Bod č.2 – Schválení vítěze VŘ na opravu hasičské zbrojnice Jankov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledky předložené jmenovanou komisí k
výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací na „Opravu budovy hasičské
zbrojnice v Jankově“.
Bylo konstatováno, že všichni uchazeči splnili seznam požadavků zadavatele pro
výběr zakázky a k vyhodnocení jednotlivých nabídek na základě předem stanovených
kritérií. Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze) navržené hodnotící
komisí takto:
1. Povltavská stavební společnost s.r.o. – Český Krumlov
2. KOHOUT COMPANY spol. s r.o. - Český Krumlov

3. Stavitelství Kučera s.r.o. – České Budějovice
Zastupitelstvo dále schválilo uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo, jež byla
nedílnou součástí nabídky. Zastupitelstvo pověřuje starostu s podpisem této smlouvy.
Protokol o provedení posouzení nabídek a vyhodnocení výběrového řízení bude
uložen na obecním úřadě.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení vítěze VŘ na zástupce zadavatele na provedení užšího
podlimitního výběrového řízení podle § 28 zák. o veřejných zakázkách
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledky předložené jmenovanou komisí k
výběrovému řízení na VŘ na zástupce zadavatele na provedení užšího podlimitního
výběrového řízení podle § 28 zák. o veřejných zakázkách v platném znění na akci
„Výstavba nové splaškové kanalizace a výstavba nových ČOV v obcích Jankov a
Holašovice“.
Bylo konstatováno, že všichni uchazeči splnili seznam požadavků zadavatele pro
výběr zakázky a k vyhodnocení jednotlivých nabídek na základě předem stanovených
kritérií. Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě stanovených hodnotících kritérii –
nabídkové ceny, návrhu smlouvy o dílo a referencí uchazeče. Zastupitelstvo schválilo
pořadí uchazečů (vítěze) navržené hodnotící komisí takto:
1. Stavební poradna, s.r.o. – České Budějovice
2. LIMEX CB, a.s. – České Budějovice
3. GARANTA CZ, s.r.o. – České Budějovice
Zastupitelstvo dále schválilo uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo, jež byla
nedílnou součástí nabídky. Zastupitelstvo pověřuje starostu s podpisem této smlouvy.
Protokol o provedení posouzení nabídek a vyhodnocení výběrového řízení bude
uložen na obecním úřadě.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 1

Bod č.4 - Grantové žádosti 2010
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2010 viz tabulka.
Hodnocení

Program

Žádost
zpracována a POV – JčK
podána

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Akce

Oprava budovy hasičské
zbrojnice v Jankově

Vybudování splaškové
Žádost
kanalizace a výstavba nových
zpracována a
GP MŽP – SFŽP prioritní osa I. ČOV v obích Jankov a
podána
Holašovice
Žádost
MMR – Podpora obnovy
zpracována a venkova – podpora vítězů
I. etapa rekonstrukce KD Jankov
podána
soutěže vesnice roku
Žádost o dofinancování
Žádost
GP JčK - Podpora výstavby a
vybudování splaškové kanalizace
zpracována a obnovy vodohospodářské
a výstavba nových ČOV v obích
podána
infrastruktury
Jankov a Holašovice
Havarijní program záchrany
Žádost
nemovitých kulturních památek
zpracována a
GP MK ČR
– oprava střechy stodoly č.p. 22
podána
Holašovice
Žádost
Podpora Selské slavnosti
zpracována a GP JčK – podpora živé kultury
Holašovice 2010
podána
Žádost
GP JčK – podpora obnovy
Kofinancování – oprava střechy
zpracována a
nemovité kulturní památky
stodoly č.p. 22 Holašovice
podána
Žádost
Žádost o podporu Jč. kraje
akceptována JčK – rozpočet kraje
provozu Infocentra
- přiděleno
Žádost
JčK GP na podporu jednotek
Žádost o podporu – pořízení
zpracována a sborů dobrovolných hasičů
nového ochranného zásahového
podána
obcí JčK na r. 2010
oblečení a vybavení JSDH
Žádost
Obnova stromořadí u polní cesty
zpracována a Grant AOPK
v k.ú. Holašovice - 1.část –
podána
výsadba cca 70 stromů
CELKEM vyhověné žádosti

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

640

500

61 500

48 500

1 405

1 000

61 500

2 000

750

400

240

150

750

200

200

200

103

72

55

50

64.893

53.072

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r. 10/11

11.871

CELKEM spoluúčast občanů a organizací na realizaci grantů r.10/11

150

Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí a nadále pověřuje starostu obce
monitorováním, přípravou a podáním žádostí na r. 2010.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení zadání změny č.1 územního plánu obce Jankov
Zastupitelstvo obce Jankov na svém zasedání schválilo zadání změny č. 1 územního
plánu Jankov.
Zastupitelstvo obce Jankov:
I. bere na vědomí
1. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Jankov
v katastrálním území Jankov u Českých Budějovic (dále jen „změna č. 1 ÚP“),
2. návrh zadání změny č. 1 ÚP projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a upravený v souladu s § 47
odst. 4) stavebního zákona, jako závazný dokument, na jehož základě bude
zpracován návrh změny č. 1 ÚP,
3. vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu, podnětů
sousedních obcí a připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání změny č. 1
ÚP,
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5) a § 55 odst. 2) stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní
zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 1 ÚP, upravené na základě
vyhodnocení
požadavků, stanoviska, podnětů a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené
lhůtě
ve smyslu § 47 stavebního zákona,
III. ukládá
Ing. Janu Jílkovi, starostovi obce, zajistit na základě schváleného zadání zpracování a
projednání návrhu změny č. 1 ÚP v souladu s příslušnými ustanovením stavebního
zákona a příslušné prováděcí vyhlášky.
Příloha:
1. Důvodová zpráva
2. Návrh zadání změny č. 1 ÚP v upraveném znění na základě vyhodnocení
3. Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu, podnětů
sousedních obcí a připomínek k návrhu zadání změny č. 1 ÚP

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu prací na opravě
sociálních zařízení v informačním centru v Holašovicích. Celkové vyhodnocení akce
bude sděleno po řádném předání díla všech dílčích dodavatelů prací.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci zastupitele p. St. Bauera o havarijní opravě
nefunkční kanalizace v Jankově (u vodojemu). Havarijní opravu provedla firma
Jihobrik s.r.o. ve spolupráci s p. Bauerem.
Zastupitelstvo schválilo dodělání protipovodňového opatření v k.ú. Holašovice u
rybníka „Rezervár“ a v okolí areálu ZD Jankov. Zemní práce provede firma Jihobrik
s.r.o.
Zastupitelstvo neschválilo žádost firmy …………….. na umístění hracích automatů
v místním pohostinství „Formanky Jankov“.

Výsledky hlasování:
Pro: 0

Proti: 8
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Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu o hospodaření Svazku obcí Blanský les –
podhůří za r. 2009. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet svazku
za r. 2009.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

6.)

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:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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