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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 02/2014
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, František
Řezníček, Marie Vaňková, Radek Maxa, Stanislav Bauer, Pavel Moučka
Omluven: Milan Kukla – dovolená
Hosté: nikdo
Dne: úterý 4.2.2014
Od: 19:00 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. 08/2013
Bod č.2 – Projednání a schválení inventur obce za rok 2013
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2013
Bod č.4 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2014 ověří Marie Vaňková a František Řezníček.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 09/2013
Při kontrole zápisu č. 09/2013 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 - Projednání a schválení inventur obce za rok 2013
Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo předložené inventury a inventární
soupisy majetkové evidence obce Jankov za rok 2013 předložené finančním výborem.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2014
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podání žádostí o grantovou podporu v roce
2014 z dostupných zdrojů viz tabulka.
Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na celkové
realizaci uvedených akcí. Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace a
vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta obce.
Tabulka:
Stav

Grantový program/financování

Žádost podána

POV – JčK

Žádost podána

JčK – rozpočet kraje

Žádost podána

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Žádost podána

Název akce
Dokončení stavebních úprava KD
Jankov – exteriér a interiér 2014
Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2014 dle
smluvních podmínek

Program záchrany venkovských
nemovitých kulturních památek
VPR, VPZ – oprava čeledníku
usedlosti stodoly č.p. 22

GP - MKČR

Celkové náklady
na realizaci akce

CELKEM žádosti

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace

458.000,- Kč

200.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

2.480.549,- Kč

1.736.384,- Kč

383.387,- Kč

306.717,- Kč

4.021.936,- Kč

2.943.101,- Kč

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 14

1.078.835,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Různé

4.1.

Schválení příspěvků na kulturní akce konaných do 31.3.2014

Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvky pořadatelům kulturních akcí konaných v
obcích v uplynulých měsících takto:
25.1.2014 – Maškarní bál MŠ Čakov
500,- Kč
7.2.2014 – Hasičský bál SDH Holašovice
500,- Kč
14.2.2014 - Hasičský bál SDH Jankov
500,- Kč
15.2.2014 – Maškarní bál Holašovice
500,- Kč
22.2.2014 – Sportovní ples SK Jankov
500,- Kč

Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Poplatky – výběr komunálních poplatků

Zastupitelstvo schválilo výběr poplatků dle schválené vyhlášky č.01/2012 Obce
Jankov o místních poplatcích takto:
 dne 21.3. na OÚ v Jankově od 16:00 hod - 18:00 hod
 dne 22.3. v Jihočeské hospodě v Holašovicích od 18:00 hod - 20:00 hod
Výběrem poplatků zastupitelstvo pověřuje pokladní obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

4.3.
Projednání nabídky na zpracování architektonické studie a projektu
interiéru kovárny v Holašovicích

Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku ing. arch. Blanky Tancerové na
zpracování architektonické studie a projektu interiéru kovárny v Holašovicích včetně
inženýrské činnosti a zajištění vydání povolení stavebního úřadu s předpokládanými
pracemi ve výši 25.500,- Kč s DPH.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pozn.: Jedná se o zpracování návrhu a projektové dokumentace k vybudování funkční

kovárny a muzea v objektu historické kovárny – současné hasičské zbrojnice č.p.23
náves Holašovice. Koordinací prací byl pověřen starosta obce a p. Bauer. Termín
předání komplexní dokumentace architektkou objednateli (obci) je do 31.8.2014.

4.4.
Projednání nabídky na zpracování architektonické studie a projektu
vybudování nové hasičské zbrojnice v Holašovicích

Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku ing. arch. Blanky Tancerové na
zpracování architektonické studie a projektu vybudování nové hasičské zbrojnice v
Holašovicích včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení stavby.
Veškeré služby zhotovení dokumentace stavby jsou navrhovány ve výši 24.500,- Kč
s DPH.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pozn.: Jedná se o zpracování návrhu (studie) a následně po jeho schválení výborem

JSDH Holašovice a zastupitelstvem obce Jankov i projektové dokumentace
k vybudování nového zázemí pro hasiče a část bude sloužit jako sklad a zázemí
obecnímu úřadu Jankov. Stavba se předpokládá ve vymezeném území k.ú. Holašovice,
plocha územního plánu P35. Koordinací prací byl pověřen starosta obce a p. Bauer.
Termín předání komplexní dokumentace architektkou objednateli (obci) je do
31.8.2014. Návrh (studie) bude zpracován a předán zadavateli k odsouhlasení do
31.3.2014.

4.5.
Vesnická památková rezervace Holašovice – návrh na změnu názvu statku
světového dědictví

Zastupitelstvo projednalo návrh interní komise GnŘ NPÚ na změnu původního názvu
Vesnická památková rezervace Holašovice, angl. Holašovice Historical Village
Reservation, na název Historická ves Holašovice, angl. Holašovice Historical
Village. Zastupitelstvo se změnou názvu souhlasí.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.6.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Odměna Václav Žalud – odchodné do důchodu

Zastupitelstvo obce schválilo mimořádnou odměnu ve výši 10.000,- Kč p. Václavu
Žaludovi za věrné služby obci Jankov v pozici obecního zaměstnance, který dnem
8.3.2014 odchází do řádného důchodu. Odměna bude zaměstnanci vyplacena na účet
společně s řádnou odměnou za měsíc únor.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.7.
Projednání nabídky komplexního zajištění revizí vyhrazených technických
zařízení a požárního zabezpečení pro obec Jankov a Holašovice

Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku firmy REVISPOL s.r.o. na zajištění revizí
vyhrazených technických zařízení a požárního zabezpečení budov v majetku a správě
obce Jankov. Jedná se o budovy Obecního úřadu Jankov, kaple Jankov, Hasičská
zbrojnice Jankov, KD Jankov, IC Holašovice, hostinec Holašovice, koloniál Holašovice,
hasičská zbrojnice – kovárna Holašovice, veřejné osvětlení Jankov a Holašovice.
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Smlouva bude uzavřena na 5 let s tím, že předpokládaná částka za provedení služeb
za dané období bude rozpuštěna rovnoměrně do jednotlivých let. Jedná se o částku
cca 25.000,- Kč za rok. Zastupitelstvo si od uvedeného slibuje vyřešení zákonné a
pojišťovací povinnosti správy majetku a přenesení zodpovědnosti za uvedené úkony
na dodavatele v případě vzniku škod na daných objektech z uvedených důvodů.
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy o provedení služeb.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

4.8.

Proti: 1

Bürger

Zdržel se: 0

Projednání zapojení obce Jankov do systému EKO-KOM

Zastupitelstvo odsouhlasilo zapojení obce Jankov do systému EKO‑KOM a to na
základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě
této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a
následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného
čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami
komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných
odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat
náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.
Tento krok zastupitelstvo schválilo v návaznosti na povinnost obce jako původce
odpadů odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných
složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují
i použité obaly a u některých komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo,
nápojové kartony). Jak již bylo uvedeno, tento tříděný sběr doposud zatěžoval náklady
na jeho svoz a uložení s dopadem na rozpočet obce Jankov. V daném případě by se
tato zátěž měla snížit o cca 10-15%. Zapojením do systému EKO‑KOM obec zároveň
získává právo účastnit se rozvojových projektů společnosti. Dále má možnost získávat
informační materiály, a další produkty v oblasti poradenství nebo práce s veřejností. O
vyplňování statistického výkazu za příslušný Q daného roku starosta požádá svozovou
firmu RUMPOLD s.r.o.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího 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: 11.2.2014
Sejmuto:
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