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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 07/2014
z mimořádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Marie Vaňková,
Radek Maxa, Milan Kukla, Pavel Moučka, František Řezníček, Stanislav Bauer
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: pátek 3.10.2014
Od: 18:00 hod
Místo: salonek penzionu „Jihočeská SALAŠ“ v Čakovci.
Program:
1.) Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně 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. 06/2014
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2014 – stav plnění
Bod č.3 – Řešení stavebních oprav a úprav v obcích Jankov a Holašovice
Bod č.4 – Projednání rozpočtového opatření č.7/2014
Bod č.5 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2014 ověří Milan Kukla a Jaroslav Kučera.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 06/2014
Při kontrole zápisu č. 06/2014 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 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2014
Starosta informoval zastupitelstvo o stavu žádostí a realizace uvedených projektů
z grantové podpory popř. rozpočtu obce Jankov v roce 2014 z dostupných zdrojů viz.
tabulka.
Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na celkové
realizaci uvedených akcí v uvedené výši. Za zpracování, podání, kontrolu plnění
realizace a vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta obce.
Tabulka:
Stav
Realizováno a
vyfakturováno.
Příprava podkladů
pro vyúčtování
dotace.
Realizováno a
vyfakturováno.
Příprava podkladů
pro vyúčtování
dotace.

Nevyhověno
Realizováno ,
vyfakturováno a
vyúčtováno

Grantový program/financování

Celkové náklady na
realizaci
schválených akcí

Název akce

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace

POV – JčK

Dokončení stavebních úprava KD
Jankov – exteriér a interiér 2014

456.042,- Kč

130.000,- Kč

JčK – rozpočet kraje

Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2014 dle smluvních
podmínek

700.000,- Kč

700.000,- Kč

2.480.549,- Kč

1.736.384,- Kč

383.387,- Kč

300.000,- Kč

1.539.429,- Kč

1.130.000,- Kč

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK
GP - MKČR

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

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

409.429,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 - Řešení stavebních oprav a úprav v obcích Jankov a Holašovice
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo vypsat podlimitní výběrové řízení na práce a
služby týkající se stavebních prací na realizaci protipovodňových úprav, kanalizačního
a odvodňovacího systému či dotažení veřejného osvětlení v intravilánu osady Jankov
v členění - úpravy kanalizačních vpustí, oprava oplocení západní části KD Jankov,
zemní práce v obci, dotažení a instalaci sloupů veřejného osvětlení v Jankově,
odvodňovacích a protipovodňových úprav, doasfaltování povrchů (překopů). V osadě
Holašovice se tyto úpravy týkají - úprav bezpečnostního přepadu rybníka ČOFNA na
návsi v Holašovicích, úprav stokových vtokových kanalizačních mříží a vpustí, úprav
nátokové šachty do rybníka ČOFNA, vyčištění návesní kanalizační vpustě do rybníka
ČOFNA.
Ve výběrovém řízení budou osloveni min. tři zájemci s předpoklade splnění realizace
výše uvedených požadovaných prací, kteří předloží své nabídky dle zpracovaného
soupisu požadovaných prací (položkového rozpočtu) do 31.10.2014. O vítězi a výběru
nejlepšího uchazeče rozhodne nově zvolené zastupitelstvo na svém řádném zasedání.
Zpracováním podkladů pro vypsání VŘ a oslovením min. tří uchazečů zastupitelstvo
pověřuje Jana Jílka a Radka Maxu.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 - Projednání rozpočtového opatření č.7/2014
Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 7/2014 dle Přílohy č.1 tohoto
zápisu bez připomínek.
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Bod č.5 – Různé

5.1.

uzavření nájemní smlouvy

Zastupitelstvo ukládá starostovi uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části
nebytových prostor s majitelem usedlosti č.p. 22 Ing. Janou Šturmovou. Jedná se o
část usedlosti – čeledník, který byl v havarijním stavu komplexně opraven sdruženými
prostředky Ministerstva kultury ČR ve výši 300.000,- Kč a obce Jankov, která se na
opravě podílela částkou cca 84.000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2014. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 15ti let za účelem využití skladovacích prostor pro materiál
a mobiliář obce Jankov. Nájem na uvedené smluvní období bude bezúplatný a bude
řešen jako kompenzace za administrativní a finanční pomoc na opravě této části
usedlosti.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.2.
oprava/obnova kamenné zídky u vjezdu do obce od Záboří v k.ú.
Holašovice

Zastupitelstvo souhlasí s opravou kamenné zídky „stavěním na sucho“ v k.ú.
Holašovice na hranici pozemků p.č. 4082/6 zapsaném na LV 1 obec Jankov, Jankov 46
a p.č.3027 zapsaném na LV 460 Šturma Zdeněk, Holašovice 28. Souhlasné stanovisko
majitele sousedního pozemku bylo doloženo. Náklady na opravu ponese v plné míře
obec Jankov.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.3.

reklamace opravy břízolitové fasády budovy IC Holašovice

5.4.

drobné práce na úpravě interiéru formanky a kuchyně v KD Jankov

Starosta zastupitelstvo informoval o uplatnění smluvní reklamace na opravu části
břízolitové omítky fasády na budově IC Holašovice. Akce byla provedena z důvodu
reklamace provedených prací ze strany objednatele (obce Jankov). V uzavřené
smlouvě o dílo z roku 2013 je klausule záruky na provedené práce a služby v délce 5
let. Z důvodu špatného technologického postupu dodavatele prací na opravě fasády
dotčené části budovy bylo této klausule ohledně reklamace/záruky provedených prací
využito. Tato reklamace byla v plné míře dodavatelem uznána a provedena. Veškeré
práce jsou/byly provedeny ZDARMA. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na
vědomí.
Starosta zastupitelstvo informoval o drobných stavebních a truhlářských úpravách
provedených v interiéru KD Jankov (položení nové dlažby na teracovou podlahu
v kuchyni a úprava vchodu a východu z výčepu do formanky). Veškeré práce byly
provedeny dodavatelsky a nepřesáhnou částku 40.000,- Kč s DPH.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

5.5.

Proti: 0

Zdržel se: 0

projednání a schválení smlouvy Rumpold 01 – Vodňany

Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o převodu odpadu do vlastnictví a poskytnutí
služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí
na rok 2015.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

5.6.

Proti: 0

příprava komunálních voleb 2014

Zdržel se: 0

M. Vaňková informovala zastupitelstvo o zajištění přípravy komunálních voleb, které
proběhnou ve dvou volebních okrscích Jankov a Holašovice ve dnech 10. –
11.10.2014. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
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5.7.

dlouhodobý pronájem pozemku

Zastupitelstvo schválilo žádost Pavli Jiderlové, t.b. Holašovice 44 o dlouhodobý
pronájem (pacht) obecního pozemku 2981/2 v k.ú. Holašovice, LV 1, o výměře 5119
m2, druh pozemku ostatní plocha na dobu 10 let případnou opcí. Nájem bude úplatný
za cenu 1.000,- Kč za uvedené období, splatný na celou dobu užívání dopředu.
Pronájem bude uzavřen za účelem opocení el. ohradníkem, výběhu a sportovního
chovu jezdeckých koní. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavření nájemní (pachtovní)
smlouvy.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

5.8.

Proti: 0

Zdržel se: 1 Maxa

poděkování

Starosta všem zastupitelům poděkoval za jejich práci v zastupitelstvu a za přínos pro
komunální rozvoj obou obcí ve volební období 2011 – 2014. Zároveň jim předal
upomínkové listy a pamětní plakety.
5.) Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.
Příloha č.1 – Rozpočtové opatření č. 7/2014
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 10.10.2014
Sejmuto:
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