Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č.003/2007
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav
Kučera, Stanislav Bauer, František Řezníček, Pavel Moučka, Pavel Melmer
Omluven: Radek Maxa – nemocen, Marie Vaňková – pracovní povinnosti
Hosté: Jaroslav Holý, Ing. Josef Klíma – Veolia voda
Dne: úterý 3. dubna 2007
Od: 19:00 hod
Místo: obecní úřad Jankov
Program:

1.)

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

2.)

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3.)

Starosta 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 zápisu č. 2/2007
Bod č.2 – Odsouhlasení ceny vodného a stočného obec Jankov r. 2007
Bod č.3 - Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí v obou
obcích pro rok 2007
Bod č.4 – Granty obce na rok 2007
Bod č.5 – 10. Selské slavnosti Holašovice 2007 - stav přípravy
Bod č.6 - Různé.
Výsledky hlasování:

Pro: 7

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 003/2007 ověří Pavel Melmer a Jaroslav Kučera.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 2/2007
Při kontrole zápisu č.2/2007 nebyly zastupitelstvem shledány žádné závažné
nedostatky. Veškeré další 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.
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Bod č.2 – Odsouhlasení ceny vodného a stočného obec Jankov r. 2007
Zastupitelstvo pojednalo za účasti zástupce společnosti 1. JVS a.s. p. Ing. Klímy
variantní návrh ceny vodného a stočného na hospodářský rok 2007 – 2008 pro
Jankov. Zastupitelstvo rozhodlo o ceně vodného a stočného dle níže uvedeného
návrhu kalkulace výpočtu dvousložkové ceny:

Výpočet pevné a pohyblivé složky:
Vodoměr
m3/hod.
2,5
10,0

Počet
71
1

Pevná složka
(Kč/vodoměr/rok)
Vodné
Stočné
Celkem
365
0
365
5 091
0
5 091

Pohyblivá složka
(Kč/m3)
Vodné
Stočné
Celkem
23,05

0,00

23,05

Bod
zlomu
98
1 372

Toto schválení podléhá platnosti obecně závazné vyhlášky obce Jankov č. 3/2007
o úhradě vodného ve dvousložkové formě.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 - Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční akcí
v obou obcích pro rok 2007)
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V realizaci:
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V procesu je vodoprávní řízení – kolaudace díla:
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení:
Rekonstrukce místnosti expozice Infocentra
V realizaci: Předpoklad dokončení a otevření Infocentra je k 20.4.2007. Dále
starosta informoval, že v horní části Infocentra bude probíhat expozice
trojrozměrné fotografie Holašovic a výstava obrazů z dílny amatérského malíře
Karla Hůdy – ukázky díla kopírování starých mistrů, malba portrétů, krajin i
imaginární olejomalby různých rozměrů.
Bod č.4 – Granty obce na r. 2007

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a podání žádostí o granty Jč.
kraje pro rok 2007
Podání žádosti do „Programu obnovy vesnice“ – žádost o podporu
podána ve výši 114.000,- Kč celková cena uvažovaného díla činí
180.000,- Kč – výsledky rozhodnutí o přidělení příspěvku na požadovanou
akci očekáváme koncem měsíce dubna.
Je zpracovávána přihláška do soutěže „Vesnice roku“ – soutěž byla
vypsána a uzávěrka podání žádostí je do 27.dubna 2007. Žádost zpracuje
starosta ve spolupráci s konzultační agenturou.
Výsledek vyhodnocení žádosti na podporu Selských slavností
Holašovice – grand podpora živé kultury Jč. Kraje – žádost ve výši
200.000,- Kč – rozhodnutím rady Jč. kraje bylo přiděleno 70.000,- Kč.
Žádost o příspěvek na propagační materiály pro potřeby
Infocentra Holašovice ve výši 100.000,- Kč. Vyhodnocení žádosti
očekáváme do konce dubna.
Žádost o grant na obnovu nemovitých kult. památek – bylo podána žádost
na Rekonstrukci dřevěných pump na návsi v Holašovicích – žádost
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o dotaci 63.000,- Kč v celková cena rekonstrukce činí 90.000,- Kč.
Vyhodnocení žádosti očekáváme do poloviny května.
Žádost o obnovu Sakrální architektury – bylo podána žádost na obnovu
3 zděných kaplí v k.ú. Jankov 1x a 2x v k.ú. Holašovice – žádost o podporu
v celkové výši 49.499,- Kč, celková cena oprav kapliček 70.713,- Kč.
Infocentrum Holašovice bylo vybráno jako jedno ze třinácti pro partnerství
JCCR a Elektrárna Temelín dotované částkou – 75.000,- Kč. Dále budou
v částce 25.000,- Kč zakoupeny stojany na propagační materiály do
Infocentra.
Je zpracovávána žádost o grant na opravu střech autobusových
čekáren v Jankově a Holašovicích ve výši 76.116,- Kč celková cena
díla činí 95.145,- Kč.
Byla podána žádost o grant na zpracování návrhu územně
plánovací dokumentace Obce Jankov ve výši 74.250,- Kč.
Žádost o grant na obnovu nemovitých kult. památek – podána žádost na
Rekonstrukci kamenné zídky u příjezdové cesty z N. Vsi do
Holašovic, příspěvek na akci ve výši 103.600,- Kč, celková výše ceny
díla 148.000,- Kč. Vyhodnocení žádosti očekáváme do poloviny května.
Bude realizována komplexní rekonstrukce venkovního parketu u Hospody
v Holašovicích v ceně – cca 60.000,- Kč, plně hradí Budějovický Budvar
n.p..
Starosta informoval, že se mu podařilo získat nového partnera na Selské
slavnosti Holašovice energetickou společnost EON – podpora bude
plněna ve výši 50.000,- Kč.

Celkem žádosti o granty Jč. Kraje včetně podpory provozu Infocentra
pro rok 2007 k 30.4.2007 činí 1.110.465,- Kč. Z této částky je již cca
66% tj. cca 720.000,- Kč získáno.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že za zpracování, podání žádostí a kontrolu
případného čerpání finančních prostředků odpovídá starosta.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 – 10. Selské slavnosti Holašovice 2007 - stav přípravy)
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a zajištění Selských slavností
Holašovice 2007. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Zastupitelstvo schválilo cenu vstupného a parkovného pro rok 2007 na Selské
slavnosti takto:

Cena celodenního parkovného na určených odstavných plochách
Cena vstupného – dospělí a důchodci – plné vstupné
Cena vstupného – děti od 6-15let a ZTP – snížené vstupné
Tělesně postižení s doprovodem – zdarma

30,- Kč
70,- Kč
30,- Kč

Uvedené ceny zastupitelstvo zdůvodňuje meziročním zvýšením ceny vstupů
a služeb, které jsou nutné pro úspěšné pořádání Selských slavností nakoupit či
objednat.
Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 - Různé)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výpověď p. M. Řezníčka z pronájmu pohostinství
Jihočeské hospody v Holašovicích k 30.4.2007 a dále se zabývalo řešením otázky
personálního obsazení a provozu. Zastupitelstvo ukládá starostovi vypsat
výběrové řízení na nového provozovatele pohostinství s předložením žádostí
zájemců o pronájem zařízení do 25.4.2007.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo se zabývalo řešením otázky provozu Formanky Jankov.
Zastupitelstvo konstatovalo neutěšený stav jak z hlediska provozovatele, tak
vybavení Formanky. Starosta předložil nabídky pivovaru Budějovický měšťanský
pivovar a.s. a Budějovický Budvar n.p. na vybavení pohostinství. Zastupitelstvo
nabídky projednalo a rozhodlo jako o výhodnější nabídce pivovaru Budějovický
Budvar. Zastupitelstvo ukládá starostovi s konečnou platností vyřešit otázku
provozovatele (dlouhodobě) a smluvně i fyzicky vyřešit otázku vybavení
pohostinství dle nabídky pivovaru Budvar.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo projednalo otázku řešení dopravního značení a parkování
v prostorách Vesnické památkové rezervace v obci Holašovice. V průběhu cca 6
týdnů by mělo dojít k úpravě místního značení na státních a obecních
komunikacích v obci s jistými omezeními. Cílem tohoto přijatého opatření je zvýšit
bezpečnost občanů i turistů v naší obci, zvýšit životní úroveň a samozřejmě i
ochrana životního prostředí související s údržbou privátního i obecního majetku.
Zpracováním a legislativním vyřízením tohoto opatření zastupitelstvo pověřuje
Pavla Moučku.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo ukládá místostarostovi objednat velkoobjemové kontejnery na
netříděný (nebezpečný) odpad. O termínu jejich přistavení v obcích budou občané
písemně informováni na Úřední desce obce.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Pavel Melmer – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta
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