Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 006/2007
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav
Kučera, Pavel Moučka, Pavel Melmer, Radek Maxa, Stanislav Bauer, František Řezníček
Omluven: nikdo
Hosté: Josef Trantina, Václav Žalud, Pavlína Dobešová, Jitka Horáková
Dne: pondělí 30. července 2007
Od: 18:00 hod
Místo: sál pohostinství Holašovice
Program:

1.)

Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně řádně svoláno
z hlediska potřeby řešení následujících bodů jednání.

2.)

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3.)

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva takto:

Bod č.1 - Kontrola zápisu č. 4 a 5/2007
Bod č.2 – Stav v realizaci Investičních a neinvestičních akcích 2007
Bod č.3 – Informace o stavu podaných grantových žádostí obce Jankov pro rok
2007 k datu schůze
Bod č.4 – Selské slavnosti 2007 – zhodnocení
Bod č.5 – Vesnice roku 2007 – zhodnocení
Bod č.6 – Schválení kalkulace ceny vody Holašovice na zúčtovací období
1.7.2006 – 30.6.2007
Bod č.7 – Vyhodnocení VŘ na provozovatele formanky Jankov
Bod č.8 - Různé
Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 006/2007 ověří Stanislav Bauer a Pavel Moučka.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 4 a 5/2007
Při kontrole zápisu č.4 a 5/2007 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.
Bod č.2 - Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční akcí
v obou obcích pro rok 2007)
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V realizaci: Starosta a místostarosta zajistí s dodavatelem – Stavební firmou
Jáchym vyhodnocení sanačních prací na odvedení vlhkosti z budovy a pokračování
prácí na konečné opravě vnějšku budovy a jejího okolí.
Termín: ASAP
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
Vyřízeno: Konečné vyúčtování provede s poskytovatelem dotace MŽP starosta
obce.
Termín: srpen 2007
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení: Na základě žádosti starosty obce o součinnost pana ministra Bursíka ve
věci bezúplatného převodu jsme obdrželi odpověď, že darovací smlouva na
bezúplatný převod majetku objektu Infocentra z majetku státu na obec Jankov
byla opatřená schvalovací doložkou MŽP a byla odeslána na resort
Ministerstva vnitra. Další postup bude řešit starosta obce.
Termín konečného dořešení: záři 2007
Rekonstrukce střechy KD Jankov
Zastupitelstvo schválilo realizaci překrytí střechy nad částí KD Jankov dle
předložené nevýhodnější nabídky. Zabezpečením realizace pověřuje starostu a R.
Maxu.
Termín konečného dořešení: konec října 2007
Rekonstrukce střechy kuchyně pohostinství Holašovice
Zastupitelstvo schválilo dokončení realizace překrytí střechy nad kuchyní
v pohostinství v Holašovicích dle předložené nabídky. Zabezpečením realizace
pověřuje starostu a R. Maxu.
Termín konečného dořešení: konec října 2007
Bod č.3 – Granty obce na r. 2007

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu 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.
Zastupitelstvo na svém zasedání pověřilo starostu projednat s oddělením
přidělování grantů Jč. kraje a Ing. Fr. Štanglem přesun získaných finančních
prostředků v rámci POV na r. 2007, získaných na projekt čištění rybníka Čovna
na návsi v Holašovicích na jiné vodní dílo v působnosti obce Jankov (sanace
rybníčka na návsi v obci Jankov). Toto opatření je přijato vzhledem
k nedostatku vody v přivaděči do původního rybníka a tudíž by realizace
původně zamýšlené akce neměla význam.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Celkem žádosti o granty Jč. Kraje včetně podpory provozu Infocentra
pro rok 2007 k 31.7.2007 činí 1.217.465,- Kč. Z této částky bylo získáno
cca 82% tj. cca 1.002.366,- Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že za plnění žádostí a kontrolu čerpání finančních
prostředků odpovídá starosta.
Bod č. 4 – 10. Selské slavnosti Holašovice 2007 - vyhodnocení)
Starosta rámcově zhodnotil uplynulý jubilejní ročník 10. Selských slavností.
„Uplynulý ročník hodnotíme jako nejzdařilejší jak z hlediska organizace, kvality
provedení i předběžného finančního výsledku“. Některé dílčí nedostatky byly vzaty
na vědomí a bude s nimi pracováno v rámci pořádání následujícího ročníku
Selských slavností. Informace o konečném vyúčtování bude poskytnuta na příštím
zasedání. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. Zastupitelstvo hledá zájemce
z řad občanů, kteří by měli zájem pomoci při organizaci příštího ročníku, zejména
s hudební produkcí a skladbou souborů. Přihlásit se mohou u starosty obce.
Bod č. 5 – Vesnice roku 2007 – vyhodnocení)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o výsledcích vyhodnocení
krajského kola soutěže Vesnice roku 2007 v Jihočeské kraji. Do soutěže Vesnice
roku 2007 se za Jihočeský kraj přihlásilo celkem 23 obcí a konečné pořadí bylo
hodnotící komisí stanoveno následovně:
1. místo – obec Ražice, okr. Písek
2. místo – obec Malenice, okr. Strakonice
3. místo - obec Jankov, okr. České Budějovice
- obec Radětice, okr. Tábor
Zastupitelstvo toto umístění hodnotí jako velký úspěch s tím, že do budoucna by
obec měla mít snahu získat ocenění v rámci kraje co nejvyšší.
Tímto umístěním získala obec Jankov finanční ocenění v rámci Plánu obnovy
vesnice na r. 2008 ve výši 100.000,- Kč a k již alokovaným 200.000,- Kč to
znamená, že pro rok 2008 může čerpat z programu POV 300.000,- Kč s vlastní
spoluúčastí 20%. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod č.6 – Schválení kalkulace ceny vody Holašovice na zúčtovací období
1.7.2006 – 30.6.2007
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a jednohlasně všemi přítomnými
schválilo cenu vodného pro obec Holašovice za období běžného roku od 1.
července 2006 až do 30. června 2007 vyplývající z předložené kalkulace vodného
viz příloha č.1 zápisu. Zastupitelstvo schválilo cenu vodného pro dané období
v kalkulované výši 15,50 Kč/m3 odebrané vody. Tato cena bude všemi odběrateli
splatná dle množství odebrané vody do 30.9.2007 u pokladní obce pí. Vaňkové.
Termíny placení budou vyvěšeny na Úřední desce v Holašovicích.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K danému bodu navrhl místostarosta stanovit pro odběratele v obci Holašovice
dvousložkovou cenu vody tj. pevná cena na pronájem vodoměru a následná cena
za odběr vody dle kalkulace. Zastupitelstvo pověřuje starostu tuto možnost
detailně prověřit v součinnosti s firmou 1. JVS dle zák. norem a místních
možností.
Dále zastupitelstvo pověřuje starostu projednat možnost začít postupně znovu
odborně ocejchovat vodoměry v obci Holašovice na jednotlivých odběrných
místech.
Výše uvedené informace starosta zastupitelstvu předloží na jeho dalším zasedání.
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Bod č.7 – Vyhodnocení VŘ na provozovatele formanky Jankov
Zastupitelstvo se zabývalo vyhodnocením přihlášek do VŘ na nového nájemce
pohostinství Formanky v Jankově. Vytipovaní zájemci byli místostarostou 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 pí. Jitku Horákovou. Nově
vybraný nájemce převezme zařízení k 1.8.2007 od místostarosty a p. P. Koberny.
Zastupitelstvo ukládá starostovi uzavřít s novým nájemcem novou nájemní
smlouvu.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 - Různé)
Zastupitelstvo schválilo dopravní pasport značení obce Holašovice. Zastupitelstvo
pověřuje starostu a p. Moučku jeho realizací.
Dále zastupitelstvo ukládá starostovi a p. Moučkovi zadat odborné vypracování
pasportu dopravního značení pro obec Jankov.
Zpracování těchto pasportů místního dopravního značení v obci je pro daný
samosprávní celek zákonně povinné.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo odkup nerez výčepního pultu instalovaného v pohostinství
ve Formance v Jankově v ceně 7.000,- Kč od Budějovického měšťanského
pivovaru a.s.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo odkoupit část nabídnutých věcí (vybavení) Formanky
Jankov od p. Koberny dle předloženého seznamu a ocenění. Konečným vyřízením
a sepsáním přesného soupisu s oceněním nabídnutých věcí pověřuje
místostarostu a F. Řezníčka (člena fin. komise). Starosta na základě předloženého
seznamu vypracuje kupní smlouvu mezi oběma stranami.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo ceny za vytápění pronajímaných prostor členěnou na
jednotlivé nájemce v KD Jankov dle předložené kalkulace za topné období r.
06/07.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dále zastupitelstvo projednalo žádost I. Melmerové a M. Bürgerové o snížení ceny
za vytápění za prodejní prostory za uvedenou topnou sezónu r. 06/07.
Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo následovně:
Za pronajaté kancelářské prostory bude zaplacena kalkulovaná částka v plné výši.
Za pronajaté prodejní prostory bude zaplacena částka ve výši 20ti% z kalkulované
ceny.
Zastupitelstvo toto rozhodnutí zdůvodňuje veřejným zájmem obce Jankov –
služba občanům.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dále zastupitelstvo rozhodlo o instalaci tepelných měřících přístrojů na všechny
rozvodné větve pronajímaných prostor. Realizací pověřuje místostarostu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo na žádost starosty schválilo nákup cca 25 nových pivních setů pro
potřeby obce Jankov. Pět z těchto setů bude využito pro potřeby obchodu a
pohostinství v obci Jankov, další pro pořádání dalších ročníků Selských slavností.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo projednalo darovací smlouvu s SK Jankov na spoluúčast při
výstavbě víceúčelového dětského hřiště s bezúdržbovým povrchem a osvětlením
v k.ú. Jankov. Darovací smlouvu zastupitelstvo schválilo s podmínkou, že částka
ve výši 150.000,- Kč jako spoluúčast obce bude uvolněna pouze v případě, že
dotace bude oddílu SK Jankov schválena a poskytnuta. Toto prokáží zástupci SK
Jankov zastupitelstvu smlouvou o čerpání dotace. Celková cena díla je uvažována
ve výši cca 3.700.000,- Kč s tím, že podíl obce Jankov bude 300.000,- Kč. Tato
částka byla zastupitelstvem již schválena v roce 2006.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dále zastupitelstvo projednalo žádost pana Fr. Stejskala o odměnu ve výši
50.000,- Kč za získání výše uvedené dotace na výstavbu uvedeného dětského
víceúčelového hřiště v obci Jankov, které bude sloužit pro občany obou obcí po
celý rok.
Zastupitelstvo odměnu schválilo s tím, že bude vyplacena také pouze v případě
získání a prokázání čerpání dotace.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

Dále zastupitelstvo přijalo následující opatření vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu:
„Tímto se s okamžitou platností vyhlašuje přísný zákaz kropení z vodovodního
řádu, stejně jako napouštění bazénů v domácnostech a mytí aut. Dále žádáme
všechny občany k maximálním úsporám čerpání pitné vody z řádu. Vážně hrozí,
že voda ve zdroji po obec Holašovice dojde. Pokud bude někdo přistižen
porušením tohoto zákazu může mu hrozit pokuta až ve výši 5.000.- Kč dle
ustanovení smlouvy o dodávce obecní pitné vody.
Pro: 9

5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Příloha č. 1 – Kalkulace ceny vodného pro obec Holašovice za příslušné období
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta
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