Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 010/2006
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Marie Vaňková, Petr Trantina, Jan
Jílek
Omluven: Jaroslav Kučera – nemoc, Pavel Melmer, Michal Chrt – pracovní
povinnosti
Hosté: Václav Žalud
Dne: čtvrtek 31. 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.9/2006
Bod č.2 – Schválení ceny vodného – obec Holašovice
Bod č.3 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
v obou obcích pro rok 2006
Bod č.4 – Volby 2006
Bod č.5 – Různé
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 009/2006 ověří M. Koubová, J. Trantina
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č.
9/2006)
Při kontrole zápisu č.9/2006 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.
1

Bod č.2 – Schválení ceny vodného – obec Holašovice za období
1.7.2005 – 30.6.2006.
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a jednohlasně všemi
přítomnými schválilo cenu vodného pro obec Holašovice za období běžného
roku od 1. července 2005 až do 30. června 2006 vyplývající z předložené
kalkulace vodného viz příloha č.1 zápisu. Zastupitelstvo schválilo cenu
vodného pro dané období v kalkulované výši 14,- Kč/m3 odebrané vody.
Tato cena bude všemi odběrateli splatná dle množství odebrané vody do
30.9.2006 u pokladní obce pí. Koubové.
Pro: 6
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.
Schválený termín předání zařízení do zkušebního provozu se posouvá o
jeden měsíc a jeho zahájení je nejdéle od 1.10.2006. Dále se bude
pokračovat v etapě rekonstrukce sálu (zednické, štukatérské, malířské
práce, renovace parketu, položení dlažby apod.), kde jsou předpokládány
práce do max. výše 55 tis. Kč a střešního zakrytí přístavby kuchyně, kde
jsou předpokládány práce do max. výše 55 tis. Kč. Poslední práce budou
zevní zednické a štukatérské práce na zadní části objektu, které se budou
realizovat v dalším období roku 2006/2007 a neměly by přesáhnou cenu 25
tis Kč. Všechny tyto práce jsou již kalkulovány v celkově schválené částce
za rekonstrukci pohostinství včetně kuchyně a dalšího zázemí personálu,
která nepřesáhne již odsouhlasenou částku 800.000,- 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.
Další práce v obci Jankov
o Dodělat protipovodňové zábrany v Jankově u Drábů – nebylo
doposud dokončeno za uplynulé roky,
o Instalovat betonové skruže s uzávěrem na kanalizaci
v Jankově u Drábů – nebylo doposud dokončeno za uplynulé
roky,
o Dodělat chodník u pí. Šípkové
o Opravit střechu na KD Jankov – zatéká do objektu
o Opravit kanál pod schody u KD Jankov
o Zevnitř opravit komín v KD Jankov – zasedací místnost a sál
Tyto práce budou realizovány firmou Jáchym jako případné vícepráce
k objektu rekonstrukce obecního úřadu. Kontrolou realizace a předání
těchto prací je pověřen starosta a první místostarosta.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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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: Akce bude zahájena neprodleně po přidělení finančních prostředků
na účet Obce Jankov tj. říjen 2006 – duben 2007. Veškeré formální
záležitosti ke splnění přiznání finančních prostředků na realizaci akce ze
zdrojů Ministerstva životního prostředí ČR byly splněny.

Neinvestiční akce

Oprava hospoda a KD Jankov
V řízení: Rekonstrukce schodů ke vchodu do předsálí a sálu KD v Jankově
bude realizováno nejdéle do 30.9.2006.
Podání žádostí o grant na vybavení HZS Jankov a forma
spolupodílení Obce
V řízení:
Oprava kaple sv. Víta na návsi v Jankově a obílení čekárny
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že HZS v Jankově opraví a obílí kapli sv. Víta
v Jankově jako protislužbu k příspěvku obce k žádosti o grant na vybavení
HZS v obci Jankov. Pokud tento grant nebude získán bude tato služba
hasičům zaplacena v hotovosti dle výkazu odvedené práce.
Obecní zaměstnanec vybílí čekárnu v Jankově. Materiál na opravu poskytne
obec Jankov.
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení: Starosta informoval o stavu v této záležitosti. Žádost byla
v úplném složení předána na Ministerstvo financí ČR, jakožto stávajícího
majitele objektu bývalé školy v Holašovicích – současné Infocentrum.
Předpokládaná doba trvání vyřízení žádosti je 3-6 měsíců od data podání.
Bod č.4 – Volby 2006
Zastupitelstvo pověřuje starostu a 1. místostarostu organizací a řízením
příprav komunálních voleb 20. a 21.10.2006.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.5 - Různé)
Starosta informoval zastupitelstvo, že bylo vyhověno žádosti o mimořádnou
dotaci na údržbu památky UNECSO obce Holašovice ze zdrojů Ministerstva
kultury ČR ve výši 200.000,- Kč bez nutnosti výše spoluúčasti z obecních
prostředků. Zastupitelstvo rozhodlo, že finanční prostředky budou
vynaloženy na rekonstrukci chléva a předzahrádky u p. Bindra (chlév stojí
na obecním pozemku), postavení nového holubníku, rekonstrukce
návesních prostor u váhy (zavezení sutí a zeminou a zatravnění),
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vybudování vzhlednějšího přikrytí váhy a na vybudování chodníku do místní
prodejny. Jako realizátor byla vybrána firma Precis CZ a.s.. Dořešení této
záležitosti pověřuje zastupitelstvo starostu Obce.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo Obce Jankov schválilo poskytnou příspěvek místnímu spolku
včelařů ve výši 3.000,- Kč na zajištění technického vybavení na ochranu
včelstev. Příspěvek bude převeden na účet spolku.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo pověřuje starostu vypsáním výběrového řízení na
provozovatele obecního zařízení – obecní hospody na návsi v Holašovicích
„U Blábola“. Shromážděné žádosti předloží starosta na dalším zasedání
zastupitelstva.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta zastupitelstvo informoval, že Obec Jankov obdržela výzvu z FÚ ČB,
že musí z rozpočtu obce pro rok 2006 vrátit Finančnímu úřadu v Českých
Budějovicích částku ve výši 688.686,- Kč z letošního rozpočtu obce jako
přeplatek na zálohách daní FO za rok 2005. Tato skutečnost vznikla
v návaznosti na novou legislativní úpravu a možnost využít „společného
zdanění manželů za daný rok“. Tímto je velmi výrazně narušen rozpočet
obce pro zbytek roku 2006 a část prvního čtvrtetí 2007. Nicméně
zastupitelstvo Obec Jankov ukládá starostovi v maximální možné míře
dodělat veškeré započaté akce, které jsou zahájeny popř. připraveny a
nadále hospodařit s minimálními provozními a investičními náklady.
Zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostovi zorganizovat schůzku
s nájemníky v KD Jankov ohledně vytápění užívaných prostor.
Zastupitelstvo projednalo žádost pí. M. Koubové a pí. I. Melmerové o
snížení nájmu v provozovnách smíšeného zboží. Zastupitelstvo předběžně
proti snížení nájmu nemá námitek, ale požaduje od obou žadatelek
předložit do dalšího zastupitelstva dílčí vyúčtování provozu za uplynulé
období roku 2006.
Starosta a místostarosta informovali zastupitelstvo o výsledcích schůzky u
hejtmana Jč. Kraje Dr. Zahradníka ze dne 29.8.2006.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že zapůjčí pódium MÚ Lišov na pořádání
Lišovských slavností v termínu 9.9.2006 za poplatek ve výši 15.000,- Kč.
Organizací zapůjčení a postavení pověřuje L. Trantinu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední
desce obce v zákonné lhůtě.
Příloha č.1 – Kalkulace vodné – Holašovice za období 1.7.2005 – 30.6.2006
Zapsal:
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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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