Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 004/2006
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, Petr Koberna
Dne: úterý 14. 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. 3/2006.
Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č.1/2006.
Bod č. 3 – Investiční a neinvestiční akce Obce r. 2006.
Bod č. 4 – Stav a řešení žádostí Obce a občanů obou obcí.
Bod č. 5 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 004/2006 ověří M. Koubová a J. Trantina
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu
č. 3/2006)
a. Projednání obchvatové silnice v Holašovicích)
V řízení:
b. Projednání Obecně závazné vyhlášky Obce Jankov č. 1/2006
O místních poplatcích)
V řízení: Bude schváleno na dalším zasedání zastupitelstva.
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Při další kontrole zápisu nebyly zastupitelstvem shledány žádné další
nedostatky. Stav v řešení dalších bodů viz níže.
6)

Bod č. 2 programu schůze zastupitelstva – Rozpočtové opatření
č. 1/2006)
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a jednohlasně schválilo
rozpočtové opatření č. 1/2006 dle přílohy. Došlo k celkovému navýšení
příjmů a výdajů o 400.000,- Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

7)

Bod č. 3 programu schůze
a neinvestiční akce Obce r. 2006)

8)

zastupitelstva

-

Investiční

Investiční akce

Rekonstrukce hospody v Holašovicích
Jos. Trantina zastupitelstvo informoval o pokračujících pracích a stavu
v realizaci první etapy rekonstrukce formanky uvedeného objektu. Předložil
zastupitelstvu rozbor čerpání schválené investice v první etapě
ve výši 300.000,- Kč. Zastupitelstvo vzalo jeho informaci na vědomí. Dále
starosta v této souvislosti zastupitelstvo požádal o uvolnění částky
400.000,- Kč na realizaci plánované druhé etapy rekonstrukce kuchyně
v tomto pohostinství. Zastupitelstvo konstatovalo, že veškeré prostředky
jsou vynakládány s maximálně účelně, úsporně a efektivně a tuto investici
jednohlasně schválilo.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
Zastupitelstvo projednalo předložené nabídky na rekonstrukci uvedeného
objektu. Zastupitelstvo pověřuje komisi ve složení J. Jílek, P. Melmer
a M. Vaňková výběrem dodavatele. S tímto pověřuje starostu vyřešit
všechny náležitosti nutné k realizaci této akce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dne 16. 3. t. r. komise ve výše uvedeném složení vybrala na základě
předložených nabídek jako realizátora rekonstrukce objektu Obecního
úřadu v Jankově Stavební firmu Jáchym s. r. o. Předběžný předpoklad
zahájení prací je na přelomu měsíců červen/červenec po zpracování
projektu a vyřízení všech nutných povolení. Rozsah předpokládané
investice je cca 1,5 mil. Kč.
Zpracování projektu kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice
V souvislosti s připravovaným grantovým schématem EU na předložení
žádostí o proinvestování fin. prostředků na obnovu a vybudování
kanalizace a ČOV v malých městech a obcích pro rok 2007 požádal starosta
zastupitelstvo o schválení uvolnění fin. prostředků z rozpočtu Obce
na zpracování komplexní projektové dokumentace, včetně získání
územního rozhodnutí. Projekt by měl být zpracován v návaznosti
na v připravovaný návrh ÚP obce k. ú. Jankov a k. ú. Holašovice a jedná
se o projekt kanalizace a ČOV v k. ú. Holašovice a ČOV v k. ú. Jankov.
Projekt by měl realizovat Hydroprojekt, pracoviště ČB.
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Na základě tohoto zpracovaného projektu by měla být zpracována
a předložena žádost o dotaci ve výši 80ti % z prostředků EU.
Zastupitelstvo schválilo vynaložit prostředky na zpracování projektu
a vyřízení všech potřebných náležitostí této veřejně prospěšné aktivity
ve výši cca 400 tis. Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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.
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V řízení: Starosta zastupitelstvo informoval o zadání zpracování nabídek
dle předložené žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka Nekysel. Výsledky
nabídkového řízení by měla jmenovaná komise předložit ke schválení
do dalšího zasedání zastupitelstva.

Neinvestiční akce

Oprava hospoda a KD Jankov
Zastupitelstvo schválilo jako dodavatele nových vchodových dveří
a platových oken do hospody v Jakově včetně přilehlých částí KD firmu
OTHERM CB. Celá akce bude realizována v objemu cca 150 tis. Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dále zastupitelstvo vybralo a schválilo jako nejvýhodnější nabídku
na opravu komína v KD Jankov firmu Komin SOS s.r.o. s nabídkou
cca 140 tis Kč. Dále pověřuje starostu vyřízením potřebných formalit.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo provedení rekonstrukce schodů ke vchodu
do předsálí a sálu KD v Jankově ve výši cca 15-20 tis Kč. Zadáním
díla pověřuje starostu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Podání žádostí a grant a forma spolupodílení Obce
Starosta zastupitelstvo informoval o podání žádostí o grant na vystoupení
souborů na Selských slavnostech v Holašovicích 2006 v objemu cca 200 tis.
(podíl obce 60 tis.), dále na obnovu sakrální architektury o objemu
cca 80 tis. (podíl obce 30 tis.) a žádost na vybavení Infocenter-Infocentrum
Holašovice ve výši 200 tis. (podíl obce 40 tis.).
Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží Holašovice
Starosta zastupitelstvo informoval o ukončení této akce, která byla
provedena v dohodnutém rozsahu, kvalitě a finančním objemu.
Zatrubnění návsi v Holašovicích
V řízení:
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9)

Bod č. 4 programu schůze zastupitelstva - Stav a řešení žádostí
Obce a občanů obou obcí)
Značení Obcí – reflexní značky
M. Vaňková informovala zastupitelstvo o potřebě zakoupit na doznačení
obecních komunikací v obou obcích reflexní značky. Zastupitelstvo schválilo
ve spolupráci s p. Trantinou tyto značky v potřebném rozsahu objednat
a dále ukládá P. Melmerovi zajistit prostřednictvím obecního zaměstnance
jejich instalaci. Dále zastupitelstvo pověřuje M. Vaňkovou objednáním
a 2 ks obloukových zrcadel na křižovatku na návsi v Holašovicích a jejich
odbornou instalaci.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poražení stromů na návsi v Holašovicích
V řízení:
Převod Infocentra do majetku Obce)
Starosta zastupitelstvo informoval, že z pohledu Obce byly k danému dni
splněny a doloženy veškeré potřebné náležitosti, potřebné k předložení
žádosti o bezúplatný převod předmětné nemovitosti do majetku Obce.
Žádost byla zkompletována, podepsána a odeslána na GŘ HZS ČR.
Zde se podrobí přezkumu a bude předána další instanci, kterou je MV ČR
a poté MF ČR. O dalším vývoji bude zastupitelstvo informovat starosta.
Žádosti o přidělení palivového a stavebního dřeva
Zastupitelstvo ke dni schůze eviduje cca 30 žádostí občanů obou obcí
o přidělení palivového či stavebního dřeva. Obec Jankov se bude snažit
žadatele uspokojit po zjištění aktuálního stavu přímo v lesním porostu.
O výsledcích budou žadatelé písemně vyrozumění.
Žádost o zřízení protipovodňového opatření
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jos. Klimeše o zřízení protipovodňového
opatření u domu č. p. 13 v Holašovicích. Zastupitelstvo se rozhodlo jeho
žádosti v uvedeném rozsahu vyhovět.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Žádost V. Jílka o koupi a prodeji pozemků v souvislosti
s řešením obchvatové komunikace v Holašovicích
V. Jílek zastupitelstvo informoval o zamýšlené koupi pozemků v k. ú.
Holašovice. Zastupitelstvo rozhodlo tuto žádost řešit nejdříve přímo
v terénu a poté se k tomuto projednání vrátit.

10)

Bod č. 5 programu schůze zastupitelstva – Různé)
Informace o stavu účtu
Starosta a 1. místostarosta informovali o aktuálním stavu účtu Obce
a o předpokládaných pohybech do konce roku 2006. Zastupitelstvo vzalo
jejich informaci na vědomí.
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Informace o schůzce zástupců Obce na ministerstvu kultury
ČR
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty a Jos. Trantiny
o závěrech schůzky s Dr. Koubovou – ředitelkou památkové péče MK ČR.
Informace o výsledcích pracovní schůzky – pracovní skupiny
UNESCO
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty a Jos. Trantiny
o přijatých dílčích závěrech pracovní skupiny UNESCO. Zápis z této schůzky
bude vyvěšen po jeho schválení.
Informace o schůzce zástupců Obce a hejtmana Jč. Kraje
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty a Jos. Trantiny
o závěrech schůzky s Dr. J. Zahradníkem
Odměny 1Q/2006 – obecní zaměstnanec
Zastupitelstvo schválilo výkonnostní prémie za 1Q obecnímu zaměstnanci
ve výši 5.000,- Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Hospodský Jankov
Zastupitelstvo osobně projednalo s hospodským v Jankově p. Kobernou
nedostatky v jeho provozní činnosti. Jmenovaný je vzal na vědomí a slíbil
přijmout odpovídající opatření.
Obecně závazná vyhláška Obce Jankov o zákazu vjíždění,
parkování či skladování materiálu na veřejném prostranství
Zastupitelstvo ukládá starostovi do příštího zasedání připravit obecně
závaznou vyhlášku k výše uvedeným opatřením.
11)

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

Ing. Jan Jílek - starosta Obce
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