Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 003/2006
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Petr Trantina, Marie Vaňková,
Pavel Melmer, Chrt Michal, Jan Jílek
Omluven: Jaroslav Kučera - nemoc
Hosté: Václav Jílek, Miloslava Jílková, František Stejskal, Edvin Otta, Pavel Rein
Dne: úterý 7. února 2006
Od: 18:00 hod
Místo: obecní úřad Jankov
Program:
1)

Předsedající schůze Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno.

2)

Předsedající shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3)

Předsedající seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu. Program byl doplněn a jednohlasně
schválen všemi členy zastupitelstva takto:
Bod č. 1 – Kontrola zápisů č. 1 a 2/2006.
Bod č. 2 – Stav a řešení žádostí Obce a občanů obou obcí.
Bod č. 3 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 003/2006 ověří M. Chrt a L. Trantina
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu
č. 1 a 2/2005)

Kontrola zápisu č. 1)

a. Bod č. 1 – Různé – Osvětlení v Holašovicích)
Starosta informoval, že dílo bylo protokolárně převzato včetně objednaných
víceprací. Terénní práce včetně odstranění a uložení starých lamp budou
dodavatelem provedeny v jarních měsících.
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b. Bod č. 2 - Projednání obchvatové silnice v Holašovicích)
V řízení: Starosta informoval zastupitelstvo, že se v dohledné době vrátí
k dalšímu řízení majetkoprávních vztahů ohledně této obchvatové
komunikace na základě zpracovaného geometrického plánu.
c. Bod č. 3 – Různé – převod Infocentra do majetku Obce)
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu v řešení převodu Infocentra
do majetku Obce. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí všemi přítomnými
hlasy s bezúplatným převodem majetku objektu bývalé školy č. p. 43,
st. parc. č. 81, a pozemky st. parc. č. 81 a parc. č. 3056/1, vše v k. ú.
Holašovice do majetku Obce Jankov.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dále zastupitelstvo pověřuje starostu Jana Jílka a prvního místostarostu
Marii Vaňkovou podpisem darovací smlouvy o nabytí výše uvedené
nemovitosti do majetku Obce Jankov.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo souhlasí se zněním předloženého čestného prohlášení
o využití výše uvedeného majetku po dobu 10 let k nekomerčním účelům.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
d. Bod č. 4 – Volba členů nových odborných komisí Obce)
Jako zbývající člen kontrolní komise byl starostou navržen
a zastupitelstvem zvolen Jaroslav Hovorka, bytem Jankov 62.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
e. Bod č. 5 – Projednání a schválení rozpočtových změn 2005)
Vzato na vědomí:
f. Bod č. 6 – Žádosti Obce)
Viz níže bod č. 2 zápisu
g. Bod č. 7 – Různé – rekonstrukce prodejny v Holašovicích)
V řízení:
Bod č. 8 – Různé – pohostinství Formanka Jankov)
V řízení:
h. Bod č. 9 – Různé – rekonstrukce pohostinství v Holašovicích)
V řízení:

Kontrola zápisu č.2)

i. Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – Inventury 2005)
Provedení a výsledky Inventur Obce Jankov byly vzaty na vědomí. Podpis
hmotné zodpovědnosti jednotlivými osobami zodpovědnými za stav
majetku na daném středisku zajistí starosta.
j. Bod č. 2 – projednání Obecně závazné vyhlášky Obce Jankov
č. 1/2006 O místních poplatcích)
V řízení: Bude schváleno na dalším zasedání zastupitelstva.
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k. Bod č. 3 – Územní plán – ukončení připomínkového řízení
návrhu konceptu ÚP Jankov a Holašovice)
V řízení: Předpokládaný termín projednání souborného stanoviska
k Územnímu plánu v obou obcích zastupitelstvem je v měsíci dubnu.
6)

Bod č. 2 programu schůze zastupitelstva – stav a řešení žádostí
Obce a občanů)

a. Žádost V. Jílka o koupi uvedených pozemků

Zastupitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo prodej těchto pozemků
na žádost p. Václava Jílka, bytem Holašovice 38 takto:
Zastupitelstvo konstatovalo, že byly splněny všechny náležitosti k prodeji
pozemku ve vlastnictví Obce Jankov, k. ú. Holašovice, p. č. 60 (nové 4088
po digitalizaci) o výměře 40 m2 pozemek vedený jako nádvoří – část
bývalého kuželníku dle provedeného geometrického plánu a cenového
výměru.
Zastupitelstvo na základě dalších zájemců o koupi pozemku rozhodlo,
že nebude prodávat pozemek ve vlastnictví Obce Jankov, k. ú. Jankov,
p. č. 2246/8 (nové 2246/10 po digitalizaci) o výměře 115 m 2, který
je vedený jako ostatní plocha – za Drábů u křížku pozemek v bezplatném
užívání p. Leska.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Panu V. Jílkovi byly nabídnuty další pozemky ve vlastnictví Obce Jankov,
které však nejsou ve stávajícím konceptu Územního plánu vedené
jako stavební parcely. Celá záležitost nadále souvisí s řešením
majetkoprávních vztahů v části obchvatové komunikace v Holašovicích.
Další případné návrhy žadatele zastupitelstvo projedná na příštím zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

b. Poražení stromů na návsi v Holašovicích

Starosta zastupitelstvo informoval o vyjádření záporného stanoviska
dotčených orgánů k odstranění osmi vzrostlých lip na návsi v Holašovicích.
Zastupitelstvo však na odstranění těchto stromů nadále trvá a na tomto
zasedání rozhodlo o vydání povolení k jejich poražení.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

c. žádost o zatrubnění návsi v Holašovicích

Starosta zastupitelstvo informoval o vyjádření kladného stanoviska ÚPP
k zatrubnění návsi v dolní části návsi v Holašovicích. Zastupitelstvo
se k realizaci této žádosti vrátí v jarních měsících tohoto roku.

d. Odpověď ministra dopravy na žádost o vyčlenění prostředků na opravu
komunikace III. Třídy Čakov- Jankov- Holašovice-Záboří.

Starosta zastupitelstvo informoval o vyjádření záporného stanoviska
ministerstva dopravy ohledně poskytnutí prostředků na řešení havarijního
stavu uvedené komunikace. Doporučili řešit tuto záležitost s Jč. Krajem,
což je již ve fázi řešení, tzn. předpoklad opravy z prostředků Jč. kraje
v r. 2007 resp. 2008.
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e. Značení Obce Holašovice

Starosta zastupitelstvo informoval o zpracovaném a schváleném projektu
na značení turistické památky Holašovice ve směru od Písku, Prachatic,
Českého Krumlova a Českých Budějovic. Realizace by měla být provedena
do konce měsíce června 2006 firmou SÚS ČB.

f. Žádost o schůzku s ministrem kultury

Starosta zastupitelstvo informoval o závěrech schůzky ministra kultury
p. V. Jandáka. Dále informoval o domluvené schůzce dne 15. 2. 2006
na ministerstvu kultury s pí. Dr. Koubovou (ředitelka odboru pam. péče
MK) ohledně řešení koncepční práce v péči o Holašovice.

g. Žádost o projednání investičního záměru „Revitalizace rybníka Nekysel“

Starosta zastupitelstvo informoval o doporučení zařazení záměru do PŘŘS
a poskytnutí dotace ve výši 80 % celkových investičních nákladů
na uvedenou akci. Rozpočet akce nesmí přesáhnout 2 mil. Kč.
Zastupitelstvo pověřuje komisi ve složení Jan Jílek, Josef Trantina a Pavel
Melmer přípravou podkladů pro čerpání investičních prostředků a realizaci
akce dle vyrozumění.

h. Žádost paní Kučerové o oplocení pozemku

Zastupitelstvo projednalo žádost paní Kučerové o oplocení uvedeného
pozemku a rozhodlo ji nevyhovět na základě provedené právní expertizy.
Zastupitelstvo pověřuje starostu žadatelku o tomto rozhodnutí písemně
informovat.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1

i. Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu víceúčelového dětského hřiště
v Jankově

František Stejskal zastupitelstvo informoval o zpracování projektu
a předložení žádosti o grant Jihočeského kraje na podporu výstavby tohoto
hřiště. Zastupitelstvo schválilo další aktivity v řízení tohoto projektu
prostřednictvím SK Jankov (další postoupení žádosti o finanční podporu
ze zdrojů MŠMT) a vyslovilo mu jednoznačnou personální i finanční
podporu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
7)

Bod č. 3 programu schůze zastupitelstva – Různé)

a) Informace o auditu Obce)

Starosta informoval o výsledcích auditu Obce. Přijatá opatření k výhradám
zastupitelstvo projedná na některém z dalších zasedání zastupitelstva poté,
co obdrží oficiální vyjádření.

b) Podpora grantových projektů Jč. Kraje.

Starosta zastupitelstvo informoval o možnosti zařazení žádostí Obce Jankov
o získání finančních příspěvků z grantů Jč. kraje příslušných tématických
skupin. Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o grant Jč. Kraje
podpora Informačních center s vlastní finanční spoluúčastí 20 %. Mělo
by se jednat především o movité vybavení Infocentra Holašovice UNESCO.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Dále zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o Grantový program
na podporu živé kultury s vlastní finanční nutnou spoluúčastí 26 %. Mělo
by se jednat o podporu projektu 9 ročníku Selských slavností
Holašovice UNESCO 2006.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

c) Rekonstrukce budovy Obce Jankov

Starosta zastupitelstvo informoval o zpracované nabídce na rekonstrukci
objektu sídla obecního úřadu. Zastupitelstvo starostovi ukládá nechat
zpracovat další konkurenční nabídku. Poté zastupitelstvo rozhodne o dalším
postupu.

d) Projednání pravidel pronájmu sálu v KD Jankov

Zastupitelstvo projednalo, že sál v KD Jankov se neprodleně uzamkne, klíče
budou uloženy na Obci a za kontrolu správného provozu dle usnesení
zastupitelstva bude zodpovídat první místostarosta.
Zastupitelstvo schválilo pravidla pronájmu KD Jankov takto:

Místní organizace:
Poplatek na pronájem sálu
100,- Kč
Poplatek za topení – zimní období
800,- Kč
Příprava sálu a úklid sálu
350,- Kč
Praní a žehlení ubrusů
350,- Kč
Celkem
1.600,- Kč
Cizí organizace:
Poplatek na pronájem sálu
Poplatek za topení – zimní období
Příprava sálu a úklid sálu
Praní a žehlení ubrusů
Celkem
Pro: 8

Proti: 0

e) Konání poutí v obcích

Zastupitelstvo schválilo konání
v obvyklých termínech.
Pro: 8
Proti: 0

1000,- Kč
800,- Kč
350,- Kč
350,- Kč
2.500,- Kč

pouťových

Zdržel se: 0
atrakcí

v obou

obcích

Zdržel se: 0

f) Revize el. rozvaděčů v Obcích.

Zastupitelstvo ukládá druhému místostarostovi provést do příštího zasedání
zastupitelstva revizi elektrických rozvaděčů v nájmu Obce Jankov v obou
obcích.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední
desce obce v zákonné lhůtě.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
M. Chrt – člen zastupitelstva Obce
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L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:

Ing. Jan Jílek - starosta Obce
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