Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 010/2007
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav
Kučera, Stanislav Bauer, František Řezníček, Pavel Moučka, Radek Maxa
Omluven: - Pavel Melmer – pracovní povinnosti
Hosté: Josef Trantina, Ing. Pavlína Dobešová, Ing. Jiří Mrkvan
Dne: čtvrtek 6.prosince 2007
Od: 18:00 hod
Místo: sál Jihočeské hospody 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 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. 9/2007
Bod č.2 – Projednání rozpočtu obce Jankov na r. 2008 - – viz příloha č. 1
Bod č.3 – Projednání rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2009 – 2012 –
viz příloha č. 2
Bod č.4 – Projednání vyhlášky o místních poplatcích na rok 2008
Bod č.5 – Schválení rozpočtového opatření č.6/2007 - – viz příloha č. 3
Bod č.6 – Schválení dodatku č.2 k vnitřní organizační směrnici obce Jankov pro
zpracování a oběh účetních dokladů – viz příloha č. 4
Bod č.7 – Schválení vnitřní organizační směrnice obce Jankov pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu – viz příloha č. 5
Bod č.8 – Stav v realizaci Investičních a neinvestičních akcí 2007
Bod č.9 – Investiční akce na r. 2008
Bod č.10 - Různé
Výsledky hlasování:
Pro: 8

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 010/2007 ověří Stanislav Bauer a Radek Maxa

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 9/2007)
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Při kontrole zápisu č.9/2007 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 – Projednání rozpočtu obce Jankov na r. 2008
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2008, který bude vyvěšen na
úředních deskách v obou obcích a občané se k tomuto návrhu mohou vyjádřit
písemně do 26.12.2007 nebo osobně při dalším zasedání zastupitelstva
27.12.2007 - viz příloha č. 1.

2012

Bod č.3 – Projednání rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2009 –
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh rozpočtového výhledu na
období let 2009 – 2012, který bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích a
občané se k tomuto návrhu mohou vyjádřit písemně do 26.12.2007 nebo osobně
při dalším zasedání zastupitelstva 27.12.2007 - viz příloha č. 2.
Bod č.4 – Projednání vyhlášky o místních poplatcích na rok 2008
Zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášky o místních poplatcích
v následujícím členění.
V následujících tabulce poskytujeme přehled výše navržených poplatků pro rok
2008 ve srovnání s jednotlivými lety.
Tabulka:

Poplatky Obce Jankov 2005 - 2008
Svoz odpadu
Položka/rok
Cena za svozový den
Cena za uložení 1t na skládku
Stanovený poplatek os/rok
Chalupáři
Podnikatelé
ZD

Stav
2005
1.350,900,330,500,1.200,6.000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Skutečnost
Náklady TKO + NKO
Příjmy TKO + NKO
Rozdíl - úhrada Obec Jankov z rozpočtu
Poplatky za psi
Starobní důchodci
ostatní
další pes - plus
Poplatky za dřevo
palivové dřevo m2 - samovýroba
stavební dřevo m2

219.760,- Kč
141.000,- Kč
78.760,- Kč

Stav
2006
1.430,900,350,500,1.200,2.400,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Skutečnost

Stav
2007
1.550,1.000,450,500,1.500,2.600,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Skutečnost

223.000,-Kč 278.800,- Kč
143.000,- Kč 177.087,50 Kč
80.000,- Kč 101.712,50 Kč

Návrh
2008
1.550,1.050,450,500,1.500,500,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Odhad
300.000,- Kč
180.000,- Kč
120.000,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

25,- Kč

25,- Kč
700,- Kč

30,- Kč
750,- Kč

30,- Kč
750,- Kč
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Poplatky za stočné
stočné na rok
30,- Kč
30,- Kč
Bod č.5 – Schválení rozpočtového opatření č. 6/2007
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy č.3.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

30,- Kč

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Schválení dodatku č.2 k vnitřní organizační směrnici obce
Jankov pro zpracování a oběh účetních dokladů – viz příloha č. 4
Zastupitelstvo schválilo dodatek č.2 k vnitřní organizační směrnici obce Jankov pro
zpracování a oběh účetních dokladů – viz příloha č. 4

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Schválení vnitřní organizační směrnice obce Jankov pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – viz příloha č. 5
Zastupitelstvo schválilo vnitřní organizační směrnici obce Jankov pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu – viz příloha č. 5

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 - 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 března 2008.
Rekonstrukce střechy KD Jankov
V řízení: Místostarosta zastupitelstvo informoval o stavu prací firmy PRECIS-CB,
a.s. na přeložení střechy a zateplení části na sálem KD Jankov. Zastupitelstvo
vzalo informaci na vědomí.
Termín konečného dořešení: polovina prosince 2007.
Pořizování ÚPD – územně plánovací dokumentace pro k.ú. Jankov
a Holašovice
V řízení: Starosta zastupitelstvo informoval, že dne 10.12.2007 bude veřejnou
vyhláškou na úředních deskách obce a el. úřední desce na www.holasovice.eu
oznámeno zahájení veřejného řízení o vydání Územního plánu Jankov v k.ú.
Jankov a Holašovice a ukončení bude dne 23.1.2008.

Touto vyhláškou se oznamuje, že veřejné projednání návrhu územního plánu
Jankov, v katastrálním území Jankov a Holašovice (dále jen ÚPD) se uskuteční
v zasedací místnosti zastupitelstva, budova Magistrátu města České Budějovice,
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, II. patro, č. dveří 221, dne 23.1. 2008
od 14.30 hod.
Projednání návrhu ÚPD s občany obou obcí proběhne za účasti zastupitelů a Ing.
arch. Dany Pavelkové (za zpracovatele) a pí. Mileny Dvořákové z MM ČB (za
pořizovatele) v termínech:
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30,- Kč

o

v osadě Holašovice - k.ú. Holašovice - dne 16.1.2008 od 19:00
hod v sále Jihočeské hospody v Holašovicích

o

v osadě Jankov - k.ú. Jankov - dne 17.1.2008 od 19:00 hod v sále
KD Jankov

Veškeré aktuální podklady k návrhu ÚPD obou obcí jsou všem zájemcům
k dispozici na obecním úřadě v Jankově.
Bod č. 9 – Investiční akce na r. 2008 – příprava, návrh akcí do POV na r.

2008)

Starosta informoval zastupitelstvo o 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
v celkové výši 4.800.000,- Kč. Pokud obec se žádostí uspěje získá 90% uvedených
finančních prostředků na tuto realizaci z uvedeného grantu. Starosta bude
zastupitelstvo informovat o dalším stavu ve věci žádosti.
Další žádosti na uvažované aktivity budou průběžně podávány v průběhu období
roku 2008 tak jak budou vypisovány. Zodpovídá starosta.
Bod č.10 - Různé)
Zastupitelstvo schválilo dodatek č.1/2008 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 Vodňanech ve výši 1.050,- Kč/t bez
DPH.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo příspěvek Včelařskému spolku ve výši 14.000,- Kč za
spolupráci při výsadbě stromových alejí v k.ú. Holašovice.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

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.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo nadále ukládá finanční komisi provést fyzické inventury stavu
obecního majetku k 31.12.2007. Zodpovídá předseda finanční komise.
Zastupitelstvo ukládá starostovi prověřit pojištění obecního majetku. Starosta
vypracuje zadání pro revizi pojistných smluv a nechá zpracovat nezávislé nabídky
na stávající odpovídající pojištění majetku obce Jankov. Nabídky předloží
zastupitelstvu do konce měsíce ledna.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo se usneslo, že zadá zpracovat projekt na řešení rekonstrukce
interiérů budovy KD Jankov. Na návrhu dispozice řešení interiérů budovy budou
spolupracovat Fr. Řezníček, Fr. Bürger a starosta. Tento projekt by měl být
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posléze podkladem pro předložení žádosti o získání finančních prostředků na
uvažovanou rekonstrukci objektu. Za cenový rozsah a předložení návrhu do cca
poloviny února 2008 zastupitelstvu k posouzení zodpovídá starosta a R. Maxa.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh znaku obce a vlajky obce dle
předložených návrhů Mgr. Jana Tejkala.
Dokumentační podklady k projednání návrhů:
1. textový materiál k návrhu znaku oce a návrhu vlajky obce
2. výtvarná realizace 16ti variant návrhu znaku a vlajky obce
3. vyjádření člena Podvýboru pro heraldiku a vexilologii.
Obecní zastupitelstvo schválilo jako konečnou variantu návrhu znaku a vlajky
variantu č. 3 viz obr. níže:

Tímto zastupitelstvo ukládá starostovi zadat vyhotovení konečného návrhu znaku
a vlajky se žádostí o podání do Parlamentu ČR.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude 27.12.2007 v 18:00 hod
v předsálí formanky Jankov.
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Přílohy zápisu č.010/2007
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2008
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2009 - 2012
Příloha č. 3 – Rozpočtová opatření č. 6/2007
Příloha č.4 - Dodatek č.2 k vnitřní organizační směrnici obce Jankov pro
zpracování a oběh účetních dokladů
Příloha č. 5 – Vnitřní směrnice obce Jankov k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu

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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