Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 004/2007
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, Radek Maxa
Omluven: nikdo
Hosté: Václav Žalud, Pavel Kubica, p. Nedorost
Dne: úterý 29. května 2007
Od: 18:00 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. 3/2007
Bod č.2 – Rozpočtová změna č.2/2007
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: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 004/2007 ověří Radek Maxa a Stanislav Bauer.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 3/2007
Při kontrole zápisu č.3/2007 nebyly zastupitelstvem shledány žádné závažné
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 – Rozpočtové opatření č.2/2007
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.
Současný schválený rozpočet: 4.409.00.000,-- Kč
Plnění příjmů k 30.4.2007:
Plnění výdajů k 30.4.2007:

ca. 1.522.000,-- Kč
ca. 1.706.000,-- Kč

Rozpočtové opatření č. 2 se týká přijatých dotací ve výši 113.400,-- Kč (99.000,-Kč - slavnosti, 14.400,-- Kč - hospodaření v lesích).
Celková výše schváleného rozpočtu zůstává stejná, dojde pouze k úpravě částek u
jednotlivých paragrafů a položek na straně příjmů a výdajů.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

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: informace viz bod č. 6 - Různé.
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V procesu je vodoprávní řízení – kolaudace díla: zodpovídá starosta
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení: Žádost je evidována v současné době na MŽP pod evidenčním číslem
11284/ENV/07, vyřizuje JUDr. Kateřina Volánková. Starosta tuto záležitost
neustále monitoruje a snaží se ji dostupným mechanismy co nejrychleji vyřešit.
Rekonstrukce místnosti expozice Infocentra
Splněno: Starosta informoval o otevření nově zrekonstruované místnosti
Infocentra v Holašovicích. Starosta tímto zve všechny občany na prohlídku
expozice včetně horní části Infocentra, kde probíhá 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 a rozhodnutím zastupitelstva kraje byla
schválena v plné výši.
Starosta informoval o podání přihlášky do soutěže „Vesnice roku“ –
Prezentace obcí hodnotící komisi proběhne 25.6.2007. O dalších krocích
bude starosta zastupitelstvo průběžně informovat.
Výsledek vyhodnocení žádosti na podporu Selských slavností
Holašovice – grand podpora živé kultury Jč. Kraje – žádost ve výši
200.000,- Kč – rozhodnutím zastupitelstva Jč. kraje bylo přiděleno
70.000,- Kč.
Žádost o příspěvek na propagační materiály pro potřeby
Infocentra Holašovice ve výši 100.000,- Kč. Žádost byla zamítnuta.
Žádost o grant na obnovu nemovitých kult. památek – bylo podána žádost
na Rekonstrukci dřevěných pump na návsi v Holašovicích – žádost
o dotaci 63.000,- Kč v celková cena rekonstrukce činí 90.000,- Kč.
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Rozhodnutím zastupitelstva Jč. kraje byla přidělena požadovaná částka
v plné výši.
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.

Žádost byla zamítnuta.

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.
Byla podána žádost o grant na opravu střech autobusových čekáren
v Jankově a Holašovicích ve výši 76.116,- Kč celková cena díla činí
95.145,- Kč. Rozhodnutím zastupitelstva Jč. kraje byla přidělena
požadovaná částka v plné výši.
Byla podána žádost o grant na zpracování návrhu územně
plánovací dokumentace Obce Jankov ve výši 74.250,- Kč.
Rozhodnutím zastupitelstva Jč. kraje byla přidělena požadovaná částka
v plné výši.
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. Žádost byla zamítnuta.
Bude realizována komplexní rekonstrukce venkovního parketu u Hospody
v Holašovicích v ceně – cca 62.000,- Kč, plně hradí Budějovický Budvar
n.p.. Nový parket bude instalován v průběhu první poloviny měsíce června.
Starosta informoval, že se mu podařilo získat nového partnera na Selské
slavnosti Holašovice energetickou společnost EON – podpora bude
plněna ve výši 50.000,- Kč.
Byla podána žádost na vysazení ovocných alejí v obcích v součinnosti
s agenturou ochrany životního prostředí – AOPK. S žádostí v celkové výši
cca 55.000,- Kč obec uspěla. Akce bude realizována pracovníky Blanský
les v průběhu podzimních měsíců.

Celkem žádosti o granty Jč. Kraje včetně podpory provozu Infocentra
pro rok 2007 k 29.5.2007 činí 1.217.465,- Kč. Z této částky bylo získáno
cca 80% tj. cca 964.366,- Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že za zpracování, podání žádostí a kontrolu čerpání
finančních prostředků odpovídá starosta.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

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 odsouhlasilo, že všechny složky obce (občanská sdružení a spolky)
budou pro rok 2007 zproštěny všech poplatků za pronájem plochy.
Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 - Různé)
Zastupitelstvo na svém zasedání přijalo opatření, že vzhledem k nižším
dosavadním daňovým i nedaňovým příjmům obce Jankov za období leden až
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květen 2007 než je předpokládá sestavený a schválený rozpočet obce, a dalšího
výhledu, že se tato situace v dalším období roku 2007 nezlepší (konzultováno s FÚ
ČB), bude Obec Jankov muset omezit své investiční výdaje pro rok 2007 tak, aby
nebyl narušen provozní chod obce jako takové. V této souvislosti zastupitelstvo
obce přijalo opatření v návaznosti na probíhající rekonstrukci budovy obecního
úřadu, že budou provedeny pouze práce na dokončení vnější fasády budovy a
začištění okenních rámů uvnitř budovy. Další práce na rekonstrukci budovy budou
probíhat v návaznosti na finančních možnostech obce.
Toto opatření bylo učiněno také v návaznosti na mnohem urgentnější potřebu
nutné rekonstrukce střechy na budově KD Jankov, kde je cena díla stanovena ve
výši cca 320.000,- Kč. O dalším stavu vývoje obecních financí budeme občany
informovat prostřednictvím zápisů.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo se zabývalo vyhodnocením přihlášek do VŘ na nového nájemce
pohostinství Jihočeské hospody v Holašovicích. Vytipovaní zájemci byli starostou
pozváni na zasedání zastupitelstva, kde byli vyzváni k prezentaci své představy a
filozofie o provozování uvedeného zařízení. Na základě těchto osobních
prezentací zastupitelstvo vybralo jako nejvhodnějšího zájemce p. Pavla Kubicu.
Nově vybraný nájemce převezme zařízení k 1.6.2007 od starosty a p. M.
Řezníčka. Zastupitelstvo ukládá starostovi uzavřít s novým nájemcem novu
nájemní smlouvu.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 1

Zdržel se: 1

Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry přezkumu finančního hospodaření obce za
rok 2006 provedené dne 10.5.2007. Výsledky provedeného auditu jsou velmi
příznivé a k vytknutým nedostatkům zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě tak,
aby se v dalším období fungování obce neopakovaly.
Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu o
spolupráci při podpoře Infocentra Holašovice.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo dotisk informačního letáku pro potřeby Infocentra
Holašovice. Zajistit realizaci ukládá starostovi.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s honebním společenstvím Jankov,
Čakov, Čakovec a Holašovice ohledně stanovení výše ročního nájemného z užívání
obecních pozemků k účelu honitby lesní zvěře. Zastupitelstvo schválilo navrhovaný
poplatek ve výši 10,- Kč/ha odpustit do konce volebního období tohoto
zastupitelstva tj. 31.12.2010. Jedná se o odpuštění nájmu z cca 67 ha zem.
ploch/rok.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo odměnu pracovníkům obce pp. Žaludovi a Šturmovi za
období roku 2007 od února do května ve výši 3.000,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

O termínu přistavení velkoobjemových kontejnerů na netříděný (nebezpečný)
odpad v obou obcích budou občané včas písemně informováni na Úřední desce
obce.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č.2/2007
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta
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