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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 08/2015
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Milan Kukla, Marie Vaňková,
Radek Maxa, Mgr. Jan Ambrož, Lukáš Hála, Ing. Andrea Wolfová
Omluven: František Řezníček - dovolená
Hosté: nikdo
Dne: úterý 29.12.2015
Od: 18:00 hod
Místo: sál Jihočeská hospoda Holašovice
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
1.)
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 07/2015
Bod č.2 – Schválení rozpočtu obce Jankov na r. 2016
Bod č.3 – Schválení rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2017 – 2020
Bod č.4 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2016
Bod č.5 – Rozpočtové opatření č.11/2015
Bod č.6 – Různé
Výsledky hlasování:
Pro: 8

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 08/2015 ověří Mgr. Jan Ambrož a Milan Kukla.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 07/2015 Při kontrole
zápisu č. 07/2015 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 rozpočtu Obce Jankov na r. 2015
Zastupitelstvo schválilo rozpočet Obce Jankov na rok 2016 přesně dle předloženého a
projednaného návrhu na zasedání dne 1.12.2015. Schválený rozpočet obce na r. 2016
je součástí tohoto zápisu viz příloha č. 1. Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2017 – 2020
Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období let 2017 – 2020 přesně dle
předloženého a projednaného návrhu na zasedání dne 1.12.2015. Schválený
rozpočtový výhled na uvedené období je součástí tohoto zápisu viz příloha č. 2.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2016
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu žádostí o grantovou podporu v roce 2016 a
o připravovaných investičních a neinvestičních záměrech obce 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.

Stav

Grantový program/financování

Název akce

Celkové náklady na
realizaci akce

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace

550.000,- Kč

200.000,- Kč

1.000.000,- Kč

1.000.000,- Kč

Zpracována a
podána žádost

POV – JčK

Oprava oplocení s podezdívkou a
odvodnění návesní kaple v Jankově.

Zpracována a
podána žádost

JčK – rozpočet Jč. Kraje 2015

Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2016 dle smluvních
podmínek

Podpora rekonstrukcí a
oprav požárních nádrží
(návesních rybníčků) v
obcích

Rekonstrukce požární nádrže Jankov
dle zpracované PD

645.000,- Kč

300.000,- Kč

Objekty kulturního dědictví

Oprava exteriéru (fasády a střechy)
návesní kaple na návsi v Jankově –
kulturní památka.

400.000,- Kč

278.000,- Kč

GP - MKČR

Program záchrany venkovských
nemovitých kulturních památek VPR,
VPZ – Oprava střehy (krovu a latí) a
výměna krytiny části usedlosti (kolny)
č.p. 22 Holašovice – kulturní památka

450.000,- Kč

315.000,- Kč

3.045.000,- Kč

2.093.000,- Kč

Připravuje se
žádost o GP a
finalizace projektu
Připravuje se
žádost o GP a
finalizace projektu
Připravuje se
žádost o GP a
finalizace projektu
CELKEM žádosti

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2016

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

952.000,- Kč

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání a schválení rozpočtového opatření č.11/2015
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2015 dle přílohy č.3 tohoto
zápisu.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé
7.1.
Stav finančních prostředků obce Jankov
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o předběžném stavu výsledku
hospodaření obce za rok 2015 a zůstatku finančních prostředků na účtech obce k
29.12.2015.

7.2.
Schválení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání,
uzavřenou v souladu s ust. § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s
jediným zájemcem o uvedené prostory k nájmu v prostorách stavby nemovitosti KD
Jankov č.p.13 a nemovitosti Koloniál Holašovice č.p. 23 s paní Dittou Mauerovou,
bytem Jankov za účelem provozování obchodních a skladovacích služeb.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.3.
Schválení Smlouvy o poskytnutí služby
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo Smlouvy o poskytnutí služby prohrnování sněhu
pluhováním s Martou Rybovou, bytem Holubovská Bašta.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

6.) Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet obce Jankov na r. 2016
Příloha č. 2 – Rozpočtový výhled obce Jankov na r. 2017 - 2020
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 11/2015
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Mgr. Jan Ambrož – člen zastupitelstva
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 5.1.2016
Sejmuto:
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