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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 02/2019
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. Miroslav Návara, Marie Vaňková, Mgr. Jan
Ambrož, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka, David Zeman, Václav Maxa, Milan Kukla
Omluven: Nikdo
Hosté: Ing. Pavlína Dobešová, dále viz. prezenční listina
Dne: pondělí 25.3.2019
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost Obecní úřad Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska 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/usnesení č. 01/2019
Bod č.2 – Projednání a schválení výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku “Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”, zadávanou v otevřeném řízení v
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Bod č.3 – Ekonomická rozvaha stavby „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”,
projednání a stanovení dalšího postupu v uvedené akci.
Bod č.4 – Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce Jankov za r. 2018.
Bod č.5 – Projednání a vyhodnocení VŘ na pronájem obecních prostor sloužících k
podnikání – hospoda Holašovice.
Bod č.6 – Projednání a schválení výše vodného pro osadu Jankov na r. 2019
Bod č.7 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2019.
Bod č.8 – Schválení plánu společných zařízení KÚ Jankov a Holašovice
zastupitelstvem obce – k nahlédnutí na OÚ.
Bod č.9 – Projednání záměru GP JčK „Podpora venkovských prodejen“ na r. 2020
na opravu interiéru způsobem vhodným k podnikání a provozování obchodu
v Jankově.
Bod č.10 – Projednání a schválení GP JčK „Podpora cestovního ruchu 2019“.
Bod č.11 – Projednání Nájemní smlouvy mezi obcí Jankov a p. Ing. Janem Jakešem
na dlouhodobý pronájem nemovitosti č.p.11 za účelem zřízení dobového muzea.
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Bod č.12 – Projednání a schválení Smlouvy o zřízení služebnosti na umístnění
sloupů VO Jankov.
Bod č.13 – Projednání a schválení Smlouvy na TDI a BOZP na akci
„KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE“.
Bod č.14 – Projednání a schválení nabídek na stavební a natěračské práce pro
plánovanou akci „Oprava fasády a soklu budovy OÚ Jankov č.p. 46“
Bod č.15 – Projednání a schválení zadávací dokumentace k VŘ na „Pořízení nového
DA pro SDH JPO V SDH Jankov“.
Bod č.16 – Projednání a schválení zadávací dokumentace k VŘ na „Renovaci 8 křížů
sakrální architektury v k.ú. Jankov a Holašovice“.
Bod č.17 – Různé
Bod č.18 – Diskuse
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2019 ověří Mgr. Jan Ambrož a David Zeman.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 01/2019
Při kontrole zápisu č. 01/2019 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 – Projednání a schválení výsledků zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku “Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”, zadávanou v
otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění
„Zastupitelstvo obce Jankov, na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek
a v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (ZVZ), vybralo k plnění veřejné zakázky “Kanalizace a
ČOV Jankov - Holašovice” nabídku předloženou společností ProTeren s.r.o. (IČ
28095103), která v zadávacím řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a
splnila všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem a ZVZ“. Nabídková cena 46
837 802,68 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce Jankov pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.3 – Ekonomická rozvaha stavby „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”,
projednání a stanovení dalšího postupu v uvedené akci
Starosta zastupitelstvo seznámil s ekonomickou rozvahou stavby „Kanalizace a
ČOV Jankov - Holašovice”. Zastupitelstvo se detailně seznámilo
s ekonomickými variantami akce a rozhodlo následovně:
3a) Zastupitelstvo schválilo přihlásit se jako Právnická osoba, Obec Jankov na
pověřený FÚ k povinnosti plátce DPH a to nejdéle k datu zahájení stavby 9/2019.
Důvodem je finanční úspora na realizaci akce v řádech milionů Kč. Zastupitelstvo
dále pověřuje starostu a účetní obce prověřit veškeré skutečnosti plynoucí z
přihlášení se obce k povinnosti plátcovství DPH jako PO poskytující samosprávní
činnost v místě tomu určeném.
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3b) Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním se zástupci MZe a JčK ohledně
možností optimalizace dopadu finanční zátěže obce Jankov na dotčenou akci.
3c) „Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 129 300
MZe na akci „KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A
HOLAŠOVICE“.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.4 – Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce Jankov za r. 2018
Starosta a paní účetní zastupitelstvo informovali o výsledku přezkumu hospodaření
obce Jankov za r. 2018, který proběhl dne 25.2.2019 s velmi kladným výsledkem bez výhrad. Zastupitelstvo obce tímto děkuje paní účetní Ing. Dobešové za vzorně
vedenou agendu. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod č.5 – Projednání a vyhodnocení VŘ na pronájem obecních prostor sloužících
k podnikání – hospoda Holašovice
Zastupitelstvo obce schválilo uchazeče p. Petra Klimendu, IČ: 03572455, který vzešel
jako nejvhodnější zájemce z VŘ na pronájem obecních prostor sloužících k
podnikání – hospoda Holašovice.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce protokolárním předáním uvedených prostor
k podnikání a podpisem Nájemní smlouvy uvedených prostor v souladu s ust. § 2302
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Obě strany se dohodly, že prostory budou předány k 1.4.2019.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.6 – Projednání a schválení výše vodného pro osadu Jankov na r. 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností
ČEVAK a.s. na kalendářní rok 2019 pro obec Jankov v předložené variantě tak, že
nájemné bude shodné jako v roce 2018, tedy 44.744,- Kč a vodné bude kalkulováno
v pohyblivé ceně 30,26 Kč/m3 (34,80 Kč vč. DPH). Vodné pevná složka bude
kalkulováno v ceně 365,- Kč resp. 5088,- Kč dle kategorie vodoměru.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.7 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2019
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a podaných žádostí o grantovou
podporu na rok 2019, o aktuálním stavu připravovaných 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.
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Grantový
program/financování
Grant POV – JčK a rozpočet
obce
Rozpočet obce a výše uvedený
dotační titul JčK POV
Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2019

Stav
Žádost podána
Podpis smlouvy s
dodavatelem VŘ
Žádost schválena

Grant MKČR - Podpora
památek UNESCO

Žádost podána
Podpis smlouvy s
dodavatelem VŘ

Rozpočet obce a výše uvedené
dotační tituly JčK a MKČR
MV ČR - GŘ HZSCR
"nvestiční dotace v rámci
programu"Dotace pro
jednotky SDH obcí"

Žádost podána

Název akce
Oprava obecní komunikace "U rybníka
Nekysel"
Oprava obecní účelové komunikace "U
rybníka Nekysel"
Podpora památky UNESCO z prostředků
JčK 2019 dle smluvních podmínek
Program péče o vesnické památkové
rezervace, vesnické památkové zóny a
krajinné památkové zóny
Obnova oplocení u budovy bývalé školy v
Holašovicích č.p. 43

Celkové náklady na realizaci
akce s DPH

Žádost o dotaci ve
výši /přidělaná dotace vč.
300 000,00 Kč

480 878,00 Kč
700 000,00 Kč
250 000,00 Kč
1 082 191,00 Kč

MV ČR HZS - pořízení nového automobilu
pro JSDH

450 000,00 Kč

"Investiční dotace pro
Jednostky sboru dobrovolných
JčK podpora JSDH - pořízení nového
hasičů obcí Jihočeského kraje.",
automobilu pro JSDH
Opatření :1, Podopatření : 2.
Pořízení nového DA

Žádost podána

Příprava VŘ na
dodavatele DP
Příprava žádosti o
dotaci
Zaplaceno
Příprava realizace
akce ve spolupráci s
JSDH Holašovice plán
Příprava realizace
akce - zpracování PD
a realizace - plán

Rozpočet obce a výše uvedené
dotační tituly MVČR a JčK

pořízení nového DP pro JSDH obce Jankov

MŽP

Oprava rybníka „Cihelna“ k.ú. Jankov

800 000,00 Kč

Rozpočet obce

Zpracování Prováděcí dokuemntace stavby výstavba nové kanalizace a ČOV v obcích
Jankova a Holašovice

115 115,00 Kč

Rozpočet obce

PD přístavba skladu u HZ Holašovice

350 000,00 Kč

Rozpočet obce

Přípstavba stání pro parkování vozidel obce
Jankov v k.ú. Jankov

350 000,00 Kč

GP MMR - Kulturní dědictví Obnova drobné sakrální architektury v k.ú.
Obnova drobné sakrální
Jankov a Holašovice
architektury
Oprava fasády a soklu budovy OÚ Jankov
Rozpočet obce
č.p. 46

Příprava žádosti o
dotaci
Příprava akce

300 000,00 Kč

1 350 000,00 Kč

172 500,00 Kč

Rozpočet obce/smlouva o
reklamě Budvar

Renovace a oprava mobiliáře výčepu hospody
Holašovice, dorbné opravy

190 000,00 Kč

V realzaci

Rozpočet obce

Stavební opravy a úpravy exteriéru a
interiéru hospoda Holašovice

160 000,00 Kč

Příprava podpory

Rozpočet obce

Individuální dotace pro Obec Dubné investiční náklady na žáky navštěvující
školské zařízení

360 000,00 Kč

Žádost podána

"Podpora cestovního ruchu"

Vybavení TIC Holašovice

143 000,00 Kč

Vyúčtování žádosti o
dotaci

GP MAS LEADER –iROP
podpora nemovitých
kulturních památek a památek
UNESCO

Stavební úpravy kovárny Holašovice p.č. st.
67/3 dle schválené PD (interiéry vč.
mobiliáře a částečně exteriéry budovy),
zpevněné plochy, rekonstrukce studny

Proti: 0
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100 000,00 Kč

2 405 199,00 Kč
5 698 084,00 Kč

Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci

Výsledky hlasování:
Pro: 9

120 750,00 Kč

144 400,00 Kč

V realizaci

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2019

640 000,00 Kč

Zdržel se: 0

5 265 949,00 Kč
432 135,00 Kč

Bod č.8 – Schválení plánu společných zařízení KÚ Jankov a Holašovice
zastupitelstvem obce – k nahlédnutí na OÚ.
Zastupitelstvo schválilo předložený a ve sboru zástupců projednaný návrh plánu
společných zařízení v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav (KoPÚ)
v k.ú. Jankov a k.ú. Holašovice. Zpracované návrhy jsou k dispozici na OÚ Jankov.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.9 – Projednání záměru GP JčK „Podpora venkovských prodejen“ na r.
2020 na opravu interiéru způsobem vhodným k podnikání a provozování
obchodu v Jankově.
Na návrh starosty obce zastupitelstvo přehodnotilo a odložilo podání žádosti o
dotaci z GP JčK „Podpora venkovských prodejen“ na opravu interiéru způsobem
vhodným k podnikání a provozování obchodu v Jankově a její kofinancování
z rozpočtu obce Jankov r. 2019. Důvodem je vysoká, pro rok 2019 nerozpočtovaná
cena záměru Díla v hodnotě cca 1.300.000,- Kč s DPH. Projekt bude připraven do
rozpočtu na r. 2020. Zastupitelstvo tedy s podáním žádosti odkládá na r. 2020.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.10 – Projednání a schválení GP JčK „Podpora cestovního ruchu 2019“
Starosta předložil a zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z GP JčK
„Podpora cestovního ruchu 2019“ na projekt podpory vybavení a certifikace TIC
v Holašovicích.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.11 – Projednání Nájemní smlouvy mezi obcí Jankov a p. Ing. Janem
Jakešem na dlouhodobý pronájem nemovitosti č.p.11 za účelem zřízení
dobového muzea
Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh Nájemní smlouvy mezi obcí
Jankov a p. Ing. Janem Jakešem na dlouhodobý pronájem nemovitosti č.p.11 za
účelem zřízení dobového muzea z GP iROP a dalších programů MKČR a JčK.
S takto koncipovaným návrhem nájemní smlouvy zastupitelstvo souhlasí a pověřuje
zastupitele Mgr. Jana Ambrože projednáním návrhu smlouvy s pronajímatelem.
Smlouva bude ještě jednou finálně odsouhlasena zastupitelstvem obce po projednání
s vlastníkem nemovitosti.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.12 – Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti na umístnění sloupů VO
Jankov
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bezúplatným
způsobem mezi Jihočeským krajem jednajícího prostřednictvím Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje IČO: 708 90 650 jako povinným a Obcí Jankov jako
oprávněným ohledně umístění do pozemků KN parc. č. 2551/23, parc. č. 2552/6 v
k.ú. Jankov u Českých Budějovic stožárů a svítidel veřejného osvětlení. Náklady
spojené s vyhotovením této smlouvy GP a poplatky spojené s vkladem práva do
katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
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Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.13 – Projednání předložených smluv na TDS, BOZP a Autorský dozor
stavby na akci „KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A
HOLAŠOVICE“
13a) Projednání Příkazní smlouvy na TDS na akci „KANALIZACE A ČOV
V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE“
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo předloženou Příkazní smlouvu v souladu s ust.
§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za výkon technického dozoru
stavby (TDS) na akci „KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A
HOLAŠOVICE“ s FO Ing. Miroslav Návara IČ: 42377293. Jako odborný
konzultant bude působit firma VAK projekt s.r.o., IČ: 28159721.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
13b) Projednání Smlouvy na zajištění BOZP na akci „KANALIZACE A
ČOV V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE“
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo předloženou Příkazní smlouvu v souladu s ust.
§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za výkon BOZP k akci
„KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE“ s FO Ing.
Miroslav Návara IČ: 42377293.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
13c) Projednání Smlouvy o poskytování autorského dozoru dle zákona
89/2012 Sb., občanský zákoník o provedení autorského dozoru akci
„KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE“
Zastupitelstvo schválilo předloženou Smlouvu o poskytování autorského dozoru dle
zákona 89/2012 Sb s firmou VAK projekt s.r.o., IČ: 28159721 na akci
„KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE“.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.14 – Projednání nabídek na stavební a natěračské práce pro plánovanou
akci „Oprava fasády a soklu budovy OÚ Jankov č.p. 46“
Zastupitelstvo obce Jankov projednalo na svém zasedání předloženou cenovou
nabídku p. Tomáše Klímy na práce – Nátěr fasády budovy OÚ Jankov č.p. 46. v ceně
74.600,- Kč s DPH a předloženou cenovou nabídku Martina Adama na práce –
Zednické opravy fasády budovy OÚ Jankov č.p. 46 v ceně 69.800,- Kč s DPH.
Na práce bude uzavřena objednávka s termínem plnění do 17.5.2019.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.15 – Projednání a schválení zadávací dokumentace k VŘ na „Pořízení
nového DA pro SDH JPO V SDH Jankov“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zpracovanou Zadávací dokumentaci k podání
cenových nabídek na „Pořízení nového DA pro SDH JPO V SDH Jankov“
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Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:
• Ing. Jan Jílek – starosta,
• Marie Vaňková – místostarosta,
• Jaroslav Hovorka – zastupitel,
Výzva zájemcům bude zaslána do 2.5.2019 a předložení nabídek proběhne dle
zadávací dokumentace do 17.5.2019 do 12:00 hod předložením na obecní úřad
v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 1.350.000,- Kč s DPH. Jediným
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo návrh oslovených firem. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce postupovat dle platné směrnice obce Jankov o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.16 – Projednání a schválení zadávací dokumentace k VŘ na „Renovaci 8
křížů sakrální architektury v k.ú. Jankov a Holašovice“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zpracovanou Zadávací dokumentaci k podání
cenových nabídek na neinvestiční akci „Renovace 8 křížů sakrální architektury v
k.ú. Jankov a Holašovice".“
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:
• Ing. Jan Jílek – starosta,
• Marie Vaňková – místostarosta,
• Jaroslav Hovorka – zastupitel,
Výzva zájemcům bude zaslána do 2.4.2019 a předložení nabídek proběhne dle
zadávací dokumentace do 12.4.2019 do 12:00 hod předložením na Obecní úřad
v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 180.000,- Kč s DPH. Jediným
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo návrh oslovených firem. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce postupovat dle platné směrnice obce Jankov o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.17 – Různé
17.1. Projednání pojistných smluv obec Jankov
Zastupitelstvo projednalo předložené podmínky návrhu pojistných smluv od firmy
Kooperativa od 1.4.2019 s dobou platnosti na 4 roky.
Jedná se o nástupnické podmínky již v předchozím období uzavřených smluv od
daného období:
- Pojištění majetku a odpovědnosti, Kooperativa,
Jedná se o pojištění majetku obce (movitého i nemovitého) dle zpracovaného
seznamu, kdy roční pojistné činí 27.881,- Kč. Pojistné se může měnit v závislosti na
úpravách majetku obce.
- Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce, Kooperativa,
Jedná se o pojištění všech zastupitelů bez udávání jména dle definovaného rozsahu a
podmínek. Limit plnění 5 mil. Kč, spoluúčast 2.500,- Kč.
- Roční pojistné po slevách činí 3.500,- Kč.
Zastupitelstvo s navrhovanými smluvními podmínkami souhlasí a pověřuje starostu
obce uzavřením pojistných smluv.
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Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

17.2. – Prodej obecního pozemku
Obec Jankov se zveřejněním záměru rozhodla prodat pozemek parc. č. st. 211, o
výměře 52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č. ev.
7, zapsaný v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice, pro katastrální území Jankov u Českých
Budějovic a obec Jankov, na listu vlastnictví č. 1, který byl zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Obce Jankov od 19. 2. 2019 do 6. 3. 2019 Zastupitelstvo rozhodlo
prodat pozemek jedinému žadateli, který podal žádost o jeho koupi v kupní ceně
200,- Kč/m2, tj. 10.400,- Kč (slovy desettisícčtyřista korun českých). Zastupitelstvo
pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.
• Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
17.3. – Lesní hospodář - Smlouva o výkonu lesního hospodáře v obecních lesích
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že funkci lesního hospodáře bude na základě
smlouvy vykonávat firma ENERGOFOREST s.r.o., Mříč 52, Křemže.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřít s uvedenou firmou Smlouvu o výkonu
lesního hospodáře v obecních lesích.
• Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
17.4. – Projednání žádosti o prodej obecního pozemku
Zastupitelstvo jednohlasně zamítlo žádost o prodej obecního pozemku č. 2451/7 o
výměře 3 373 m2 v k.ú. Jankov zapsaném na LV 1 pro Obec Jankov. Důvodem jsou
aktuálně probíhající pozemkové úpravy v dotčeném k.ú. a jiné potencionální
záměry obce Jankov.
• Výsledky hlasování:
Pro: 0
Proti: 9
Zdržel se: 0
17.5. – Krizový plán obce Jankov
Zastupitelstvo schválilo nového člena komise krizového plánu Obce Jankov pana
Jaroslava Hovorku.
• Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Bod č.18 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 23:30
hod.
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Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Mgr. Jan Ambrož – člen zastupitelstva
David Zeman – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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