Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 009/2007
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav
Kučera, Pavel Melmer, Stanislav Bauer, František Řezníček, Pavel Moučka
Omluven: Radek Maxa - nemoc
Hosté: Josef Trantina, František Šturma, Jaroslav Rösenfelder, Ivan Melmer
Dne: úterý 6.listopadu 2007
Od: 18:00 hod
Místo: předsálí formanka Jankov
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 usnášení schopné.

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. 8/2007
Bod č.2 – Stav v realizaci Investičních a neinvestičních akcích 2007 - kontrola
Bod č.3 – Investiční akce na r. 2008
Bod č.4 – Schválení rozpočtového opatření č.5/2007
Bod č.5 - Různé
Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 009/2007 ověří Marie Vaňková a Jaroslav
Kučera

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 8/2007)
Při kontrole zápisu č.8/2007 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.

Strana 1 (celkem 4)

Bod č.2 - Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
v obou obcích pro rok 2007)
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V realizaci: Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci místostarosty o stavu
probíhajících prací na rekonstrukci objektu. Konečný termín dokončení exteriérů a
interiérů budovy je dle dohody s realizátorem díla do konce listopadu 2007. Další
část interiérů se bude opravovat počátkem roku 2008.
Převod Infocentra do majetku obce
Vyřízeno: Starosta informoval, že na základě darovací smlouvy
a vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálním pracovišti České Budějovice byla budova bezúplatně převedena
na Obec Jankov. Tímto obec po téměř osmiletém intenzivním snažení nabyla zpět
majetek, který byl tehdejším Národním výborem Jankov v roce 1986 bezúplatně
převeden na HZS Jč. Kraje tj. tehdy stát ČSSR.
Rekonstrukce střechy KD Jankov
V řízení: zastupitelstvo vyjádřilo nespokojenost s tím, že doposud nebyly práce na
rekonstrukci střechy započaty. Zastupitelstvo pověřilo starostu neprodleným
prověřením stavu a zajištěním zahájení prací firmou PRECIS-CB, a.s.
Termín konečného dořešení: posunuto na konec listopadu 2007.
Pořizování ÚPD – územně plánovací dokumentace pro k.ú. Jankov
a Holašovice
V řízení: viz informace zápis č.8/2007 – beze změn
Oprava vodní nádrže v obci Jankov
Dokončeno:
Bod č. 3 – Investiční akce na r. 2008 – příprava, návrh akcí do POV na r.

2008)

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o grant z „Programu rozvoje venkova“ Osa
III, Opatření III.2.1. Obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby,
Podopatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby, záměr a) občanské vybavení a
služby - investiční opravu budovy informačního centra v Holašovicích, která by se
týkala opravy fasády, výměny střešní krytiny, výměny a sjednocení typologie
oken, okapních svodů a dalších klempířských prací a v interiéru budovy by se
jednalo o rekonstrukci záchodů, které by měly sloužit jako veřejné turistické
záchody a dalšího sociálního zařízení (sprchy, úklidová komora apod.). Měly by být
rekonstruovány rozvody vody, topení a elektřiny, uvažovaná je vyměněna
podlahové krytiny, vybudování nového vchodu do budovy a další zednické práce.
V budově by mělo vzniknout vedle turistického informačního centra nově
zrekonstruované detašované pracoviště obce, veřejné školící centrum s
odpovídajícím zázemím a prostory pro výstavy a expozice výtvarných a
uměleckých děl. Odhadovaná cena prací na rekonstrukci budovy ve výše
uvedeném rozsahu je 3,8 - 4 milióny Kč. Z dotačních zdrojů je možné získat 90%
požadovaných prostředků.
Zpracováním a podáním žádosti zastupitelstvo pověřuje starostu ve spolupráci
s poradenskou firmou BESI, s.r.o.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č. 4 – Rozpočtová opatření č.5/2007)
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy.
Celková výše schváleného rozpočtu zůstává stejná, dojde pouze k úpravě částek u
jednotlivých paragrafů a položek na straně příjmů a výdajů.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 - Různé)
Vzhledem k nemoci pracovníka Václava Žaluda zastupitelstvo přijalo opatření
k řešení otázky vytápění obecních a pronajímaných prostor pro období jeho
pracovní neschopnosti. Po toto období bude tyto povinnosti plnit pan Jaroslav
Kučera a zastupitelstvo mu schválilo odměnu 100,- Kč/den.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o jednodenním výletu důchodců do
města Třeboně. Zastupitelstvo poděkovalo M. Vaňkové a J. Halmové za výbornou
organizaci této akce. Dále zastupitelstvo konstatovalo, že tato akce bude v r. 2008
opakována v termínu jaro nebo podzim.
Termín každoročního srazu důchodců byl stanoven na sobotu 8.12.2007 od 14:00
hod v Jihočeské hospodě v Holašovicích. Dále zastupitelstvo schválilo částku na
pokrytí výdajů spojených s pořádáním akce. Organizační zabezpečení akce ukládá
starostovi a M. Vaňkové.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta na zasedání otevřel problematiku zpracování projektové dokumentace
ČOV a kanalizace, vydání územního rozhodnutí následně stavebního povolení a
zjištění dalších informací ohledně realizace celé stavby v předpokládaném rozsahu
jako nutných podkladů pro podání žádosti o grantové prostředky.
Zastupitelstvo projednalo tuto záležitost a usneslo se s k této velice závažné
problematice opět vrátit na dalším zasedání zastupitelstva obce. Dále
zastupitelstvo pověřuje starostu pozvat na zasedání zástupce firem, poradenských
kanceláří a samospráv, kteří mají s projektem obdobného charakteru zkušenost.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zástupci HZS Jankov přednesli zastupitelstvu svůj požadavek na generální opravu
požárního vozu AVIA či nákup jiného vhodného alternativního dopravního
prostředku, který slouží či by sloužil potřebám obce a HZS Jankov jako zásahové
vozidlo. Zastupitelstvo tuto záležitost projednalo a usneslo se tuto otázku řešit
komplexní generální opravou stávajícího vozu AVIA s tím, že bude požádáno o
finanční prostředky z grantových zdrojů. Zastupitelstvo pověřuje zástupce HZS
předložením závazné finanční kalkulace na předpokládanou opravu vozidla s tím,
že na základě této kalkulace bude po vypsání příslušného grantu Jč. kraje
požádáno o finanční prostředky na tuto opravu (zajistí starosta obce). Oprava
bude realizována pouze v případě, že obec s předloženou žádostí o grant uspěje.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dále zástupci HZS Jankov požádali zastupitelstvo o náhradu nákladů a refundaci
mzdy za týdenní školení nového velitele zásahové jednotky HZS Jankov pana
Ivana Melmera. Jedná se o předem odhadovaný náklad ve výši cca 8 – 9.000,Kč. Školení se uskuteční v měsíci březnu 2008. Zastupitelstvo požadavek schválilo.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Příloha č. 1 – Rozpočtová opatření č.5/2007
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta
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