Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 014/2006
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, František Řezníček, Marie
Vaňková, Radek Maxa, Pavel Melmer, Jaroslav Kučera, Stanislav Bauer, Pavel Moučka
Omluven: nikdo
Hosté: Ing. Pavlína Dobešová - účetní Obce
Dne: úterý 30. listopadu 2006
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 plnění zápisů č.13/2006.
Bod č. 2 – Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2007.
Bod č. 3 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu na období 2008 – 2011.
Bod č. 4 – Projednání a schválení souborného stanoviska ke konceptu Územního
plánu obce (k.ú. Jankov a k.ú. Holašovice).
Bod č. 5 – Projednání dodatku smlouvy 1.JVS.
Bod č. 6 – Projednání dodatku smlouvy RUMPOLD.
Bod č. 7 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí v obou
obcích pro rok 2006.
Bod č. 8 - Různé.

Pro: 9

4)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 014/2006 ověří Marie Vaňková a František
Řezníček.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 13/2006
Při kontrole zápisu č.13/2006 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.
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Bod č. 2 - Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2007
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2007, který bude vyvěšen
na úředních deskách v obou obcích a občané se k tomuto návrhu mohou vyjádřit
písemně do 27. 12. 2006 nebo osobně při dalším zasedání zastupitelstva
28. 12. 2006.
Bod č. 3 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu na období 2008 –
2011.
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh rozpočtového výhledu na
období let 2008 – 2011, který bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích a
občané se k tomuto návrhu mohou vyjádřit písemně do 27. 12. 2006 nebo osobně
při dalším zasedání zastupitelstva 28.12.2006.
Bod č. 4 - Projednání a schválení souborného stanoviska ke konceptu
Územního plánu obce (k. ú. Jankov a k. ú. Holašovice).
Zastupitelstvo obce Jankov na svém řádném zasedání dne 30. 11. 2006 ve věci
„Souborné stanovisko ke konceptu řešení územního plánu obce Jankov (dále
jen ÚPO) s pokyny pro dokončení návrhu této územně plánovací dokumentace“.
I.
Bere na vědomí
1. Návrh souborného stanoviska, zpracovaný na základě výsledků projednaného
konceptu řešení ÚPO, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů jako
závazný dokument, na jehož základě bude dokončen návrh,
2. důvodovou zprávu k návrhu soubornému stanovisku ke konceptu řešení
s pokyny pro dokončení návrhu této územně plánovací dokumentace,
3. vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, rozhodnutí
o podaných námitkách vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena
konceptem řešení ÚPO a vyhodnocení připomínek ostatních právnických
a fyzických osob, jako nedílnou součást návrhu souborného stanoviska
4. vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování (Krajský úřad – Jihočeský
kraj, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic) ze dne 30. 11. 2006,
pod č. j.: KUJCK 30305./2006 OÚPI/Pf.
II.
Schvaluje
1. V souladu s ustanovením § 21 odst. (5) a § 26 odst. (2) stavebního zákona,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
návrh souborného stanoviska ke konceptu řešení ÚPO s pokyny pro dokončení
návrhu této územně plánovací dokumentace,
2. rozhodnutí o podaných námitkách vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva
jsou dotčena konceptem řešení ÚPO
III. U k l á d á
Ing. Janu Jílkovi, starostovi obce
zajistit zpracování a projednání návrhu ÚPO na základě schváleného souborného
stanoviska v souladu s ust. § 22, 23, 25 a § 26 odst. (2) zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů.
Veškeré podklady k současnému stavu ÚPO jsou k dispozici k nahlédnutí
na obecním úřadě v Jankově.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č. 5 - Projednání dodatku smlouvy s 1.JVS a.s..
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 s firmou 1. JVS a.s. ke smlouvě o obstarání
správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace v obci Jankov do 31. 12. 2010.
Dodatek vyvěšen:10. 11. 2006
Dodatek sejmut: 29. 11. 2006
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 6 - Projednání dodatku smlouvy s firmou RUMPOLD s.r.o.
Zastupitelstvo schválilo dodatek č.1/2007 s firmou RUMPOLD s.r.o. provozovna
České Budějovice, kde se mění poplatek za svoz a ukládání odpadu takto:
 Poplatek za jeden svozový den je ve výši 1.550,- Kč bez DPH.
 Poplatek za ukládání na skládce ve Bosňanech ve výši 1.000,- Kč/t
bez DPH.
Dodatek vyvěšen: 14. 11. 2006
Dodatek sejmut: 30. 11. 2006
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 7 – Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční akcí
v obou obcích pro rok 2006)

Investiční akce

Rekonstrukce hospody v Holašovicích
V řízení: Stále probíhá konečná fáze rekonstrukce sálu (instalace krbových kamen)
a začišťovací zednické venkovní úpravy ze dvora pohostinství. Poslední částí
rekonstrukce bude vybudování střechy nad novou kuchyní (bývalou formankou).
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V řízení:
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V řízení: Starosta informoval zastupitelstvo, že byly na základě platného
rozhodnutí započaty práce na Revitalizaci rybníka, které budou probíhat
až do jarních měsíců roku 2007. Kontrolou plnění projektové dokumentace stavby
zastupitelstvo pověřuje starostu Obce.

Neinvestiční akce

Vyúčtování žádostí o grant na vybavení HZS Jankov a forma
spolupodílení Obce
Splněno:
Oprava kaple sv. Víta na návsi v Jankově a obílení čekárny
Splněno částečně: Konečná oprava kaple – dobílení částí bude dořešeno v jarních
měsících roku 2007.
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení:

Oprava chlívku na návsi v Holašovicích
Splněno částečně: Starosta zastupitelstvo informoval, že rekonstrukce bude
dodělána v jarních měsících roku 2007. Nicméně veškeré práce, ke splnění čerpání
a vyúčtování přiznané dotace z prostředků MK ČR byly dodavatelsky splněny.
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Bod č. 8 - Různé)
Zastupitelstvo schválilo dodatky č. 1 k vnitřním organizačním směrnicím,
které jsou platné od 1. 11. 2006:
- Směrnice pro hospodaření s majetkem obce.
- Systém zpracování účetnictví.
- Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů.
- Finanční kontrola.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zaúčtování pozemků v účetní hodnotě 841,80 Kč do účetní
evidence, které obec nabyla na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
ze dne 27. 10. 2005, právní účinky vkladu ke dni 15. 11. 2005. Zastupitelé vzali
na vědomí skutečnost, že datum zaúčtování k 1. 11. 2006 je v nesouladu
se vznikem účetního případu (15.11.2005). Tento nedostatek bude předmětem
přezkoumání hospodaření za rok 2006.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo pokladní limit
od 1. 11. 2006.
Pro: 9
Proti: 0

ve výši 15.000,-- Kč s platností
Zdržel se: 0

Zastupitelstvo pověřuje pokladní a účetní provedením kontroly úhrady obecních
poplatků (odpad, stočné, psi) za rok 2006 ze strany všech trvale přihlášených
osob k 1. 1. 2006.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo vyplácení příspěvku ve výši 3.000,-- Kč nově
narozeným dětem, u nichž je alespoň jeden z rodičů trvale přihlášen k pobytu
v obci. Příspěvek bude vyplácen po celou dobu trvání mandátu zastupitelů,
tj. do konce roku 2010.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo poskytnout mimořádný příspěvkem na základě žádosti
MŠ Čakov ve výši 5.000,- Kč na nákup nových hraček. K zakoupeným hračkám
budou předloženy účty ke kontrole místostarostovy Obce Jankov.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o finanční příspěvek občanského sdružení
Selské Baroko.
Na základě žádostí provozovatelů prodejen smíšeného zboží v obou obcích
paní Ilony Melmerové a Moniky Koubové zastupitelstvo po podrobném
prozkoumání
bilance hospodaření obou žadatelek rozhodlo snížit nájemné
za užívání těchto prostor o 50 % s platností od 1. 1. 2007.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo ukládá finanční komisi provedením fyzických inventur stavu
obecního majetku k 31. 12. 2006.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva byl stanoven na čtvrtek
28. 12. 2006 v 18:00 hod na obecním úřadě v Jankově. Bližší informace budou
vyvěšeny na úřední desce obce v zákonné lhůtě.
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Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Marie Vaňková – člen zastupitelstva Obce
František Řezníček – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta Obce
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