Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 02/2008
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, Pavel Melmer
Omluven: nikdo
Hosté: Helena Šípková, Ing. Jiří Mrkvan, Stanislava Mrkvanová, Vojtěch Dráb, Tomáš
Rossmann
Dne: úterý 5. února 2008
Od: 18:00 hod
Místo: předsálí Formanky 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. 11/2007 a 01/2008
Bod č.2 - Schválení inventur 2007
Bod č.3 – Stav v realizaci plánovaných Investičních a neinvestičních akcí 2008
Bod č.4 – Grantové žádosti r. 2008 – příprava a stav podání
Bod č.5 - Různé
Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2008 ověří Jaroslav Kučera a Pavel Melmer

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 11/2007 a
01/2008)
Při kontrole zápisů č.11/2007 a 01/2008 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 – Schválení inventur a inventárních soupisů majetku obce
Jankov za rok 2007
Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo inventury a inventární soupisy
majetku obce za rok 2007 předložené finanční komisí. Zastupitelstvo pověřuje
předsedu finanční komise ve spolupráci s účetní obce provést dle platné legislativy
a metodiky jejich zaúčtování.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
Starosta zastupitelstvo informoval o průběhu a rámcovém výsledku Veřejného
projednání předloženého návrhu Územního plánu obce Jankov - k.ú. Jankov a k.ú.
Holašovice. Zastupitelstvo vzalo jeho informaci na vědomí.
Starosta zastupitelstvo informoval o zahájení prací na dokončení rekonstrukce
budovy Obecního úřadu v Jankově dne 11.2.08. Veškeré práce by měly být
dokončeny včetně fasády a terénních úprav do konce měsíce března.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. Zodpovídá starosta a místostarosta.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku na nové vybavení kanceláře
starosty, dovybavení knihovny a kuchyňky v nově rekonstruované budově
Obecního úřadu v Jankově od firmy IMEGO, s.r.o.. Za dodávku zodpovídá starosta
obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projedeno variantní návrhy na rekonstrukci interiéru situace
vnitřních prostor formanky a sálu KD Jankov. Zastupitelstvo se jednohlasně shodlo
na předložené variantě „B“ dle předlohy návrhu Ing. arch. Matějky. Zastupitelstvo
ukládá starostovy nechat zpracovat nabídky na projektovou dokumentaci
k uvedenému záměru rekonstrukce. Zpracovaný projekt a následné vyřízení
stavebního povolení bude sloužit jako podklad ke zpracování a podání žádosti do
další grantové výzvy PRV na finanční dotaci k uvažovanému záměru rekonstrukce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Grantové žádosti pro r. 2008 – příprava a stav podání
Podané žádosti k datu schůze:
o Plán obnovy vesnice - POV – podána žádost na III. konečnou etapu
rekonstrukce budovy obecního úřadu v Jankově ve výši 300 tis. Kč (celkem
částka se spoluúčastí obce - 375 tis Kč),
o Program Rozvoje Venkova (PRV) – podána a doplněna žádost o grant na
komplexní rekonstrukci budovy Infocentra v Holašovicích ve výši 4.300 tis. Kč
(celkem částka se spoluúčastí obce – 4.800 tis. Kč),
o Grantový program (GP) Jč. Kraje – podána žádost o grant na podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – kanalizace a ČOV –
podpora zpracování projektové dokumentace ve výši 300 tis Kč (celkem částka
se spoluúčastí obce cca 950 tis Kč),
o Žádost o záštitu Selských slavností 2008 hejtmana Jč. kraje – vyhověno
s podporou 50 tis Kč (bez nutné spoluúčasti obce),
o Žádost o podporu Jč. kraje provozu Infocentra Holašovice – podpora provozu
300 tis Kč (bez nutné spoluúčasti obce),
o POV – žádost podána přes sdružení obcí CHKO Blanský les na podporu
výstavby dětských hřišť – 200 tis Kč (celkem částka se spoluúčastí obce - 260
tis. Kč).
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Informace k přípravě podání žádostí o grant či dotaci z níže uvedených
zdrojů:
o Grantový program (GP) Jč. kraje - podpora tvorby webových stránek obcí na
multijazyčný přehled (AJ, JAP, NJ, FR) především informace o Holašovicích –
UNESCO.
o GP Jč. kraje - podpora krajiny a tvorba biodiversity - zpracování projektu
uspořádání a charakter zeleně a situování odpočinkových míst ve VPR
Holašovice UNESCO.
o GP Jč. kraje - podpora živé kultury – žádost na podporu oslav výročí 10ti let
zápisu Holašovic na seznam památek UNESCO.
o GP Jč. kraje - Nemovité kulturní památky - oprava kamenné zítky u příjezdové
cesty Holašovice – N. Ves.
o GP Jč.kraje na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí JČK Generální oprava zásahového požárního vozidla AVIE.
o GP podpora ÚPD obcí - Zpracování regulačního plánu zástavbových území k.ú.
Jankov a k.ú. Holašovice dle schváleného návrhu ÚPO.
o Regionální operační program - ROP – 2. výzva – žádost o podporu na vydání
knihy Holašovice Selské baroko ve 21. století + tisk nových propagačních
materiálů Holašovice UNESCO.
o Podpora tur. ruchu – podpora infocenter Jihočeského kraje přes JCCR –
Elektrárna Temelín – IC Holašovice do projektu zařazeno v částce 75 tis. Kč
bez nutné spoluúčasti obce.
Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s podáním uvedených žádostí do příslušných
výše uvedených grantových titulů a zároveň jednohlasně souhlasí se spoluúčastí
obce na celkové realizaci akce. Za zpracování žádostí, jejich podání v uvedených
termínech, realizaci a vyúčtování zodpovídá starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Různé
Zastupitelstvo projednalo další postup v souvislosti s podanou žádostí o grant na
podporu
zpracování
projektové
dokumentace
výstavby
a
obnovy
vodohospodářské infrastruktury – kanalizace a ČOV. Zastupitelstvo stanovilo
komisi ve složení (Jílek, Maxa, Bürger), která připraví zadávací podmínky pro
nabídkové řízení na zpracování projektových a inženýrských prací a předloží min.
tři nabídky zastupitelstvu k posouzení a konečnému schválení. Zodpovídá starosta.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta pozval na zasedání paní Helenu Šípkovou z Finanční a pojišťovací
agentury, která představila možnosti zpracování nabídky pojistné smlouvy na
aktuální pojištění hodnoty obecního majetku dle výsledků schválených inventur za
r. 2007. Zpracovaný návrh výše pojistky majetku obce Jankov a podmínky
smluvního vztahu budou předloženy na dalším zasedání zastupitelstva k posouzení
a popř. ke schválení. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zpracovaný návrh Plánu obnovy vesnice na r.
2008-2011, který zpracoval a předložil zastupitelstvu starosta obce. Tento
dokument bude mj. použit jako výchozí podklad pro podání přihlášky do soutěže
Vesnice roku 2008 vyhlašovanou MMR ČR – Regionální kolo Jihočeského kraje.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Pavel Melmer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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