Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 009/2006
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Marie Vaňková, Pavel Melmer,
Chrt Michal, Jan Jílek
Omluven: Jaroslav Kučera - nemoc
Hosté: manželé Mrkvanovi, Ludmila Šturmová
Dne: čtvrtek 3. srpna 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 plnění zápisu č.7/2006
Bod č.2 – Rozpočtová změna č.2/2006
Bod č.3 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
v obou obcích pro rok 2006
Bod č.4 - Zhodnocení Selské slavnosti Holašovice 2006
Bod č.5 – Různé
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 009/2006 ověří P. Trantina, L. Trantina
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č.
7/2006)
Při další kontrole zápisu nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky.
Veškeré body a úkoly byly splněny popřípadě vzaty na vědomí.
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Bod č.2 - Rozpočtová změna č.2/2006)
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.2/2006 dle přílohy č.1.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.3 - Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční
akcí v obou obcích pro rok 2006)

Investiční akce

Rekonstrukce hospody v Holašovicích
V řízení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí stav prací na rekonstrukci objektu.
Předpokládaný termín předání do zkušebního provozu je do 31.8.2006.
Následně bude pokračovat v etapě rekonstrukce sálu (zednické,
štukatérské, malířské práce, renovace parketu, položení dlažby apod.), kde
jsou předpokládány práce do max. výše 70 tis Kč. Všechny tyto práce jsou
již kalkulovány v celkově schválené částce za rekonstrukci pohostinství v
včetně kuchyně a dalšího zázemí personálu, která nepřesáhne již
odsouhlasenou částku 800 tis Kč. Za dodržení rozpočtu je zodpovědný
starosta a J. Trantina.
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V řízení: Starosta informoval zastupitelstvo o podepsání smlouvy o dílo se
stavební firmou Jáchym ve dvou zmíněných etapách. Termín zahájení
realizace díla je stanoven na 28.8.2006 a celkové dokončení a předání díla
je k 31.3.2007.
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 se opětovně posouvá o
dalších 30 dní z nedostatečných kapacitních důvodů zpracovatele tj. odboru
Územního plánování Magistrátu města ČB.
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V řízení: Byla předložena doplněná projektová dokumentace o připomínky
AOPK ing. Šámal. Je vydáno územní rozhodnutí a čeká se na vydání
stavebního povolení. Akce bude zahájena neprodleně po přidělení
finančních prostředků na účet Obce Jankov tj. říjen – březen 2006.

Neinvestiční akce

Oprava hospoda a KD Jankov
V řízení: Rekonstrukce schodů ke vchodu do předsálí a sálu KD v Jankově.
Podání žádostí a grant a forma spolupodílení Obce
V řízení: Zastupitelstvo se rozhodlo podat žádost o grant na podporu
jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro HZS
v Jankově. Jedná se o neinvestiční dotaci do max. výše 200 tis Kč se min
spoluúčastí žadatele 30% na nákup materiálního vybavení souvisejícího
s činností jednotek SDH i složek IZS. Zpracováním žádosti zastupitelstvo
pověřuje starostu a místostarostu.
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Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení: Starosta informoval o stavu v této záležitosti.
Bod č.4 – Zhodnocení Selské slavnosti 2006)
Zastupitelstvo zhodnotilo průběh a rámcový výsledek Selských slavností
2006, vzalo na vědomí informace organizátorů akce (J. Jílka, M. Vaňkové a
J. Trantiny). Zastupitelstvo přijalo opatření k zahájení příprav jubilejního
desátého ročníku Selských slavností 2007, které se budou konat v termínu
21. a 22. července 2007.
Bod č.5 – Různé)
Zastupitelstvo odsouhlasilo koupi části pozemku na vybudování
víceúčelového dětského hřiště v Jankově o celkových rozměrech 42 x 24 m
od vlastníka J. Hály a R. Hálové v ceně 40,- Kč/m2 (jednalo se o 315m2) a
Ing. Františka Bürgera v ceně 40,- Kč/m2 (jednalo se o 187m2).
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo znění a podpis smlouvy o poskytnutí účelové
dotace SK Jankov na vybudování víceúčelového hřiště v Jankově ve výši
150.000,- Kč, ze které se umoří veškeré doposud související náklady na
stavební činnost (pořízení projektové dokumentace, zaměření, související
poplatky, vypořádání s vlastníky pozemků, apod.). Paralelně bude SK
Jankov usilovat o získání finančních prostředků ze zdrojů MŠMT na
výstavbu.
Ke konci roku bude provedena kontrola čerpání této účelově poskytnuté
dotace kontrolními orgány Obce Jankov.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádnou odměnu účetní obce pí. Pavlíně.
Dobešové ve výši 5.000,- Kč za vyúčtování získaných grantů Obce Jankov
v roce 2006 a vyúčtování Selských slavností 2006.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádnou odměnu pokladní obce pí.
Monice Koubové ve výši 2.000,- Kč za vyřízení plateb souborům a
účinkujícím a následné vyúčtování pokladních dokladů k Selským
slavnostem 2006.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1 Koubová
Starosta informoval zastupitelstvo, že byla podána žádost o mimořádnou
dotaci na údržbu obce Holašovice ze zdrojů Ministerstva kultury ČR ve výši
200.000,- Kč. Vyřízením žádosti se ujal dosavadní ministr kultury V.
Jandák.
Starosta informoval, že do místní knihovny v Jankově byl instalován nový
počítač, který by měl sloužit k veřejným účelům všem místním obyvatelům
a Obci Jankov. PC byl pořízen ze zdrojů Jč. Kraje (40.000,- Kč) a Obce
Jankov (5.000,- Kč). Zapojení internetu se předpokládá v měsíci září 2006.
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Zastupitelstvo Obce Jankov schválilo realizovat veškeré nutné práce v Obci
Jankov (dodělat protipovodňová opatření u Drábů, instalace skruží na
kanalizaci u Drábů, zednické práce na opravě komína v sále a klubovně KD
Jankov, oprava kanalizace pod schody KD Jankov, dobudování chodníku u
RD Šípkových, oprava střechy na KD Jankov ) stavební firmou Jáchym při
realizaci rekonstrukce Obce Jankov. Předpokládaný finanční objem těchto
prací je cca 100.000,- Kč. Kontrolou realizace a předání těchto prací je
pověřen starosta a první místostarosta.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo ukládá starostovi do příštího zasedání zastupitelstva předložit
ke schválení kalkulaci vodného v obci Holašovice za období 1.7.2005 až
30.6.2006.
Zastupitelstvo konstatovalo spokojenost s prací obecního zaměstnance p.
V. Žaluda a dočasného zaměstnance p. Fr. Šturmy.
Zastupitelstvo odsouhlasilo výši nákladů na vytápění KD Jankov za předešlé
topné období v tomto rozpočítání za užívané m2 na jednotlivé nájemníky:
Byt M. Skočovský
17.157,- Kč
Prodejna I. Melmer
2.249,- Kč
Hostinec P. Koberna
26.107,- Kč
Pedikůra pí. Slámová
183,- Kč
Obec Jankov
37.985,- Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo se dohodlo s Ing. J. Mrkvanem učinit písemnou dohodu
směny pozemků parc. č. st. 144/1 a st. 144/2 po schválení Územního plánu
a vytýčení parcel za části obecních pozemků parc. č. 2262/2 a parc. č.
1837/2.
Tato dohoda je učiněna vzhledem k tomu, že dořešení uvedené věci
doposud brání neschválený Územní plán pro k.ú. Jankov, kterého se
uvedené pozemky směny týkají a dále je zde reálný předpoklad toho, že se
uvedenou věc nepodaří dořešit do konce mandátu zvoleného zastupitelstva
pro období 11/02 – 11/06. Tímto bylo dohodnuto, že touto dohodou bude
vázáno i nové zastupitelstvo pro další volební období k úplnému dořešení
uvedené věci.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo ze zabývalo přípravou voleb do zastupitelstev obcí ve dnech
20. a 21. října 2006 a pověřuje starostu a místostarostu informováním
občanů o termínech a kontrolou jejich provedení či plnění. Veškeré další
informace k Volbám 2006 je možno nalést na www.kraj-jihocesky.cz.
5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední
desce obce v zákonné lhůtě.
Příloha č.1 – Rozpočtová změna č.2/2006
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Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
P. Trantina – člen zastupitelstva Obce
L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta Obce
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