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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 02/2017
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, Milan Kukla, Lukáš Hála, František Řezníček, Ing. Andrea Wolfová
Omluven: - nikdo
Hosté: Stanislav Mühlpeck
Dne: středa 10.5.2017
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
potřeby řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
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. 01/2017
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2017
– Info k akci „Oprava interiéru návesní kaple sv. Víta v Jankově – restaurování
nástěnných maleb a výmalba kaple“
– Info k akci „Restaurování dřevěného oltáře, kaple sv. Víta v Jankově“
– Info k akci „Zhotovení prováděcí dokumentace stavby nové kanalizace a ČOV
v obcích Jankov a Holašovice“
– Info k akci „Realizace zpevněných ploch nová HZ Holašovice“
– Info k akci „Propojení pramenišť do rybniční soustavy Holašovice“
Bod č.3 – Informace o projektu „Stavební úpravy koloniálu na pozemku
p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice“
Bod č.4 – Informace o projektu „Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku
p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice“
Bod č.5 – Informace o KoPÚ v k.ú. Jankov a k.ú. Holašovice
Bod č.6 – Projednání návrhu na otevření „Změny č. 2 Územního plánu k.ú.
Jankov a Holašovice“
Bod č.7 – Projednání VŘ na plánované akce a aktivity v osadě Holašovice dle
ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem
SDO/OKPP/002/2017
Bod č.8 – Selské slavnosti Holašovice 2017 – příprava
Bod č.9 – Různé
Bod č.10 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2017 ověří Milan Kukla a Radek Maxa.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 01/2017
Při kontrole zápisu č. 01/2017 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.
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2017

2.1.

Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2017

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podaných žádostí o grantovou podporu v
roce 2017 a o aktuálním stavu připravovaných, schválených a aktuálně realizovaných
investičních a neinvestičních záměrech obce viz tabulka. Zastupitelstvo jednohlasně
souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na celkové realizaci uvedených akcí,
popř. s jejich plným financováním v uvedené výši (předpokládaným či smluvně
potvrzeným na základě VŘ). Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace akcí a
vyúčtování grantů a finančních podpor zodpovídá starosta obce.

Stav

Grantový
program/financování

Název akce

Realizace akce

Grant POV – JčK a rozpočet
obce

Realizace
schválených
akcí

Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2017

Vyúčtování
akce

Grant MZE - Podpora opatření
na rybnících a malých vodních
nádrží ve vlastnictví obcí a
rozpočet obce

Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

Žádost
schválena vyúčtování
akce

Podpora rekonstrukcí a oprav
požárních nádrží (návesních
rybníčků) vobcích

Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

Realizace akce
Realizace akce
Ukončeno,
vyúčtováno
Realizace
stavby

Realizace akce

Ukončeno,
vyúčtováno
Realizace
stavby, řeší se
ÚR a stavební
povolení
napojení vrtu
na soustavu
Realizace akce

Kulturní dědictví - Nemovité
kulturní památky – GP JčK
Kulturní dědictví - Movité
kulturní památky - GP JčK

Realizace zpevněných ploch stavby
nové hasičské zbrojnice Holašovice
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2017 dle smluvních
podmínek – výčet aktivit viz Bod 2.2.
níže

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH

406.558,- Kč

215.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

998.999,- Kč

799.199,- Kč

150.000,- Kč

Oprava interiéru (restaurování
maleb) – kulturní památka.

382.949,- Kč

180.000,- Kč

Oprava oltáře kaple sv. Víta Jankov

115.000,- Kč

45.000,- Kč

49.610,- Kč

0,- Kč

7.065.354,- Kč

5.899.921,- Kč

230.505,- Kč

0,- Kč

25.702,- Kč

0,- Kč

Oprava kamenné dlažby kaple sv.
Víta Jankov
Program dotace pro jednotky SDH
Grant – MV ČR a JčK a rozpočet
obcí - výstavby nové „Hasičské
obce
zbrojnice Holašovice“
Zpracování projektové dokumentace
pro provádění staveb „Kanalizace a
Rozpočet obce
ČOV Jankov“ a „Kanalizace a ČOV
Holašovice“ a související geologický
průzkum.
Drobné stavební úpravy hostinec
Rozpočet obce
Holašovice
Rozpočet obce

Rozpočet obce

Realizace monitorovacího hlubinného
vrtu pitné vody Holašovice – posílení
vodního zdroje, voda z pramenišť –
napojení čerpadla a elektroinstalace

Rozpočet obce

Holašovice – odvedení pramenišť
mimo stávající hlubinnou studnu
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36.289,- Kč

136.972,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

10.147.938,- Kč
CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r.
2017

7.989.120,- Kč

2.158.818,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

2.2. Schválení záměru neinvestičních akcí z příspěvku rozpočtu Jihočeského kraje na
realizaci neinvestičních akcí v osadě Holašovice za r. 2017
Zastupitelstvo opětovně projednalo starostou předložené návrhy s rámcovým finančním
odhadem na neinvestiční akce, které budou realizované v osadě Holašovice UNESCO
v roce 2017 dle Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje SDO/OKPP/002/2017, viz
tabulka:

Název akce

Neinvestiční

Celkové
(odhadované)
náklady akce
330.000,- Kč

Krytí
z prostředků
JčK 2017 (Kč)
330.000,- Kč

Neinvestiční

84.700,- Kč

84.700,- Kč

Neinvestiční

126.400,- Kč

126.400,- Kč

Neinvestiční

30.000,- Kč

30.000,- Kč

Neinvestiční

128.900,- Kč

128.900,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

Investiční/
neinvestiční

Oprava návesní mostní dobytčí váhy Holašovice
Oprava kamenného pylonu Holašovice –
UNESCO
Oprava 8 ks návesních dřevěných pístových
pump
Instalace starých kamenných koryt pod pístové
pumpy Holašovice náves
Náklady na pořádání folklorní akce Selské
slavnosti Holašovice 2017 – 20. ročník
Celkem

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Informace o projektu „Stavební úpravy koloniálu na pozemku p.
č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice“
Starosta podal zastupitelstvu informaci o stavu projektu „Stavební úpravy koloniálu na
pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice“. Projekt je v tzv. „kolečku“ vyjádření DOSS
a je připraven k podání na vydání Stavebního povolení na uvedený záměr realizace
akce na příslušném stavebním úřadě. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a
pověřuje starostu zajištěním příslušných dokumentů k přípravě realizace akce.
Bod č.4 – Informace o projektu „Stavební úpravy objektu kovárny na
pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice“
Starosta podal zastupitelstvu informaci o stavu projektu „Stavební úpravy objektu
kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice“. Projekt je v tzv. „kolečku“
vyjádření DOSS a je připraven k podání na vydání Stavebního povolení na uvedený
záměr realizace akce na příslušném stavebním úřadě. Zastupitelstvo vzalo informaci
na vědomí a pověřuje starostu zajištěním příslušných dokumentů k přípravě realizace
akce.
Bod č.5 – Informace o KoPÚ v k.ú. Jankov a k.ú. Holašovice
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu průběhu zpracování komplexních
pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Jankov a k.ú. Holašovice, zejména s dohodou
jmenovaného sboru zástupců a vlastníků o plánu společných zařízení v obou
katastrálních územích. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod č.6 – Projednání návrhu na otevření „Změny č.2 Územního plánu k.ú.
Jankov a Holašovice“
Zastupitelstvo obce projednalo přijaté návrhy občanů na změnu ÚPD obcí/k.ú. Jankov
a Holašovice. Zastupitelstvo všechny návrhy pečlivě posoudilo s ohledem na současný
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stav zpracování platné ÚPD obcí a dále s ohledem na stav znalosti stanovisek dotčených
orgánů se rozhodlo pověřit starostu obce tím, že všechny žádosti ještě nejprve osobně
projde se zástupci NPÚ a MKČR. Následně bude vyhotovena žádost o změnu č. 2
Územního plánu obce Jankov a Holašovice.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Projednání VŘ na plánované akce a aktivity v osadě Holašovice dle
ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem
SDO/OKPP/002/2017
Zastupitelstvo dále projednalo realizaci VŘ na uvedené akce a záměry dle bodu 2.2.
s tímto výsledkem
7.1.
ve věci „Oprava návesní mostní dobytčí váhy Holašovice“
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na
práce a služby související s neinvestiční akcí „Oprava návesní mostní dobytčí váhy
Holašovice“
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:
• Ing. Jan Jílek – starosta,
• Lukáš Hála – zastupitel,
• Marie Vaňková – místostarostka,
Otevírání obálek a vyhodnocení VŘ se uskuteční dne 19.6.2017 v 17:00 hod na
obecním úřadě v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 330.000,- Kč
s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo, že osloveny budou min. 3 firmy, které výběrová komise stanoví
a vybere s důrazem na ověření podnikání v oboru a zdárného předpokladu provedení
požadovaných prací.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

7.2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

ve věci „Oprava kamenného pylonu Holašovice – UNESCO“

Zastupitelstvo rozhodlo, že zakázka „Oprava a renovace autorského díla Pylon UNESCO
Holašovice“ dle předložené nabídky a rozpočtu bude objednána a zadána dle znění §
63 odst. (3) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, kdy zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění,
pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť
předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon (toto je
autorské dílo = autor je předkladatelem nabídky). K podání nabídky byl autor vyzván
jako 1 zájemce z důvodu, že předmětem plnění veřejné zakázky je právě jedinečné
umělecké (autorské) dílo. Hodnota plnění zakázky je 84.700,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo souhlasí s cenou, která odpovídá celkovému rozsahu, kvalifikaci a
odbornosti požadovaného plnění díla.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

7.3.

Proti: 0

Zdržel se: 0

ve věci „Oprava 8 ks návesních dřevěných pístových pump“

Zastupitelstvo rozhodlo, že zakázka „Oprava 8 ks návesních dřevěných pístových pump
UNESCO Holašovice“ movitého mobiliáře zapsaného v ÚSKP MKČR dle předložené
nabídky a rozpočtu bude objednána a zadána dle znění § 63 odst. (3) písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy
zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud veřejná zakázka může
být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť předmětem plnění veřejné zakázky je
jedinečné umělecké dílo nebo výkon, což v tomto případě bezezbytku je.
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K podání nabídky byl dodavatel vyzván jako 1 zájemce z důvodu, že předmětem plnění
veřejné zakázky je právě jedinečný umělecký výkon (dílo). Hodnota plnění zakázky je
126.400,- Kč s DPH. Zastupitelstvo souhlasí s cenou, která odpovídá celkovému
rozsahu, kvalifikaci a odbornosti požadovaného plnění díla.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

7.4.
náves“

Proti: 0

Zdržel se: 0

ve věci „Instalace starých kamenných koryt pod pístové pumpy Holašovice

Zastupitelstvo rozhodlo, že zakázka „Instalace starých kamenných koryt pod pístové
pumpy Holašovice náves“ bude zadána dle platné Směrnice k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, kdy starosta nebo místostarosta zadává zakázku přímým
nákupem, objednávkou, popř. smlouvou, zejm. na základě zkušeností s obdobnými
zakázkami již v minulosti realizovanými. Předpokládaná hodnota zde nepřesáhne
49.990,- Kč. Rozhodnutí je realizováno vzhledem k jedinečnosti výběru požadovaného
předmětu zakázky s přihlédnutím k autenticitě lokality.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.5.
ve věci „pokrytí nákladů na pořádání folklorní akce Selské slavnosti
Holašovice 2017 – 20. ročník“
Zastupitelstvo rozhodlo, že zakázka „pokrytí nákladů na pořádání folklorní akce Selské
slavnosti Holašovice 2017 – 20. ročník“ bude zadána dle platné Směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, kdy starosta nebo místostarosta zadává zakázku
přímým nákupem, objednávkou, popř. smlouvou, zejm. na základě zkušeností s
obdobnými zakázkami již v minulosti realizovanými. Toto se týká prací a služeb, kde
předpokládaná hodnota nepřesáhne 49.990,- Kč. Dále obec Jankov zadává zakázku na
základě průzkumu trhu, jenž spočívá v zajištění cenových nabídek od 3 dodavatelů, u
kterých lze předpokládat, že jsou schopni zakázku řádně realizovat. Nabídky mohou
být předloženy písemně, e-mailem ve formě elektronických nabídek bez zaručeného
elektronického podpisu, ve formě nabídek na reklamních letácích či formou ceníku na
internetu apod. Hodnota zakázky se pohybuje v rozmezí od 50 000,- Kč do 399 999,Kč. Zadání zakázky schvaluje starosta, popř. místostarosta.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 - Informace o stavu příprav akce Selské slavnosti Holašovice 2017
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2017 takto:
 Selské slavnosti jsou organizačně zajišťovány na úrovni roku 2016 –
spolupořadateli akce jsou Obec Jankov a Občané Jankova a Holašovic sobě a všem
o.p.s..
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložený a aktualizovaný plánovaný rozpočet
akce v oblasti nákladů.
 Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem kulturního programu Selských slavností
a na rok 2017.
 Informace k Selským slavnostem budou umístěny na www.holasovice.eu
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.
Bod č.9 – Různé

9.1.

Stav finančních prostředků obce Jankov

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty stavu finančních prostředků na
účtech obce ke dni zastupitelstva obce.
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9.2.
Stav akce na MZE VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A
HOLAŠOVICE
Starosta zastupitelstvo informoval o vyrozumění podané žádosti obce Jankov, která
podala žádost o odklad realizace výše uvedené akce s důvodu realizace prováděcí
dokumentace stavby a přípravy stavby. Žádost byla v r. 2016 podána do podprogramu
MZe 129 253 na základě předložení investičního záměru akce. MZe – výstavba v níž
obec Jankov uspěla. Žádost obce Jankov byla posouzena a ze Seznamu akcí Programu
MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“
byla převedena do zásobníku navazujícího programu MZe 129 300 „Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“.

9.3.
Projednání přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu za r. 2016 a
rozpočet na r. 2017 DSO České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí DSO České dědictví UNESCO za rok 2016.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu České dědictví UNESCO na
rok 2016. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce. Zastupitelstvo dále
schválilo plán činnosti ČDU na rok 2017.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

9.4.
Projednání a schválení dotace na úhradu neinvestičních nákladů školských
zařízení sloužících základní škole se společným školským obvodem
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci na úhradu neinvestičních nákladů školských
zařízení sloužících Základní a Mateřské škole (školní družina a školní jídelna) v Dubném
se společným školským obvodem pro obce Dubné, Branišov, Čakov, Habří, Jankov,
Kvítkovice, Lipí a Žabovřesky. Poskytnutí neinvestiční dotace byl zastupitelstvem
projednáno a schváleno v předloženém znění Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 65.715,- Kč.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

9.5.
Schválení realizace zpracování architektonické studie řešení sjezdů z
komunikace do objektů na návsi v Holašovicích a přilehlá stavení návsi
Starosta zastupitelstvu předložil nabídku ing. arch. Blanky Tancerové na zpracování
architektonické studie řešení sjezdů z komunikace do objektů na návsi v Holašovicích
a přilehlá stavení návsi. Studie bude obsahovat
• přípravné práce a aktualizace podkladů
• návrh studie v několika variantách, hledání optimální koncepce, konzultace se
zadavatelem,
• projednání výsledné varianty studie se zástupci NPÚ
• zapracování požadavků a připomínek účastníků projednání do návrhu studie
• čistopis architektonické studie (rozsah - situace širších vztahů, situace orthofoto
se zákresem jednotlivých sjezdů, typy povrchů se skladbami, jednotlivé sjezdy
- zákres do mapy, orientační
• rozměry, stanovení rozsahu, typu sjezdu a povrchu
• rozšíření na dokumentaci pro provedení stavby
· polohopisné a výškopisné zaměření jednotlivých sjezdů
· podrobná dokumentace jednotlivých sjezdů, přesné rozměry, výškové
osazení a napojení na komunikaci, řezy komunikacemi
· rozpočet a výkaz výměr
Celková cena studie činí 42 500,- Kč vč. DPH
Zastupitelstvo se zadání zpracování studie souhlasí.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

9.6.

Oprava dřevěných lavic interiéru kaple sv. Víta v Jankově

Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním opravy formou drobných truhlářských a
tesařských úprav a povrchových nátěrů dřevěných lavic kaple sv. Víta v Jankově. Práce
budou provedeny nejdéle do 17.7.2017.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

9.7.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Vesnice roku 2017

Starosta zastupitelstvo informoval o podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017,
kdy krajská hodnotící komise přijede do našich obcí dne 7.6.2017 ve 13:00 hod. Bližší
informace k této soutěži přineseme ve zvláštním vydání „jarního speciálu“ obecního
zpravodaje.

9.8.
Vybudování nového plotu mezi obecním sadem za hospodou Holašovice na
pozemku p.č. 3008/1 LV Obec Jankov a sadem na pozemku p.č 3004 LV SJM Mühlpeck
Stanislav a Mühlpecková Blanka
Zastupitelstvo odsouhlasilo vybudování společného plotu mezi uvedenými pozemky
v k.ú. Holašovice dle rozhodnutí st. úřadu ČB a návrhu NPÚ, tak že obec bude
participovat na realizaci plotu ½ ceny do max. výše 30.000,- Kč. VŘ na dodavatele
provede obec Jankov. Přítomný St. Mühlpeck s tímto takto souhlasil. Zastupitelstvo zde
zdůrazňuje, že se jedná o zcela mimořádný a výjimečný krok v realizaci tohoto díla
(plotu) s patřičným odůvodněním, které je na obecním úřadě k dispozici.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

9.9.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Stav provozu IC Holašovice

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu obsazenosti a provozu IC Holašovice.

9.10.

Žádost Lenka Schwarzová

Zastupitelstvo zamítlo žádost Lenky Schwarzové o ztržení poměrné částky za odpad a
vytápění nebytových prostor vůči částce za proplacení el. energie za dané období.
Zastupitelstvo žádost zamítlo a požaduje vše řešit v souvislosti s ustanovením platné
uzavřené smlouvy.

Výsledky hlasování:
Pro: 0

Proti: 9

Zdržel se: 0

9.11. Jmenování členů Správní a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti „Občané
Jankova a Holašovic sobě a všem o.p.s.“
Ve znění Zakládací listiny společnosti „Občané Jankova a Holašovic sobě a všem o.p.s.
a zák. č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech rozhodlo zastupitelstvo
takto:

Zastupitelstvo jmenovalo do Správní rady o.p.s. s účinností od 18.6.2017 členy
•
•
•

Mgr. Jan Ambrož, nar. 11.11. 1988, bytem Holašovice 16
Milan Kukla, 9.7.1966, bytem Jankov 49
Marie Vaňková, nar. 20.7.1968, bytem Jankov 71

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dále zastupitelstvo jmenovalo do Dozorčí rady o.p.s. s účinností od 18.6.2017 členy:
•
•
•

Ing. Petr Holba, nar. 28.1.1978, bytem Vidov 117
Václav Maxa, nar. 9.7.1976, bytem Holašovice 44
Lukáš Hála, nar. 15.1.1987, bytem Holašovice 29

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Dále zastupitelstvo opětovně jmenovalo ředitele o.p.s. s účinností od 18.6.2017:
•

Ing. Jan Jílek, bytem Holašovice 57, 373 84

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Mandát všem uvedeným členům SR a DR výše uvedené obecně prospěšné společnosti
vzniká s účinností k 18.6.2017 a zároveň tímto dnem zaniká mandát bývalým členům
uvedených v platném zápisu vedeném KS v Č. Bu.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 23:00 hod.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Radek Maxa - člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 19.5.2017
Sejmuto:
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