Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 07/2008
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Stanislav
Bauer, František Řezníček, Pavel Moučka, Radek Maxa
Omluven: Pavel Melmer– pracovní povinnosti, Marie Vaňková - dovolená
Hosté: Ing. František Stejskal,
Dne: pondělí 14. července 2008
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost Obecního úřadu v Jankově
Program:

1.)

Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo 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. 06/2008
Bod č.2 – Projednání provozního řádu víceúčelového hřiště v Jankově
Bod č.3 – Stav v realizaci plánovaných Investičních a neinvestičních akcí v roce
2008
Bod č.4 – Grantové žádosti r. 2008 – stav podání
Bod č.5 – Vyhodnocení oslav 10. výročí zápisu vesnice Holašovice na seznam
památek UNESCO, příprava Selské slavnosti Holašovice 2008
Bod č.6 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 7

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2008 ověří Stanislav Bauer a Radek Maxa.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 06/2008)
Při kontrole zápisu č. 06/2008 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 – Projednání provozního řádu víceúčelového hřiště v Jankově
Zastupitelstvo projednalo varianty návrhu na využívání víceúčelového hřiště
v Jankově předložené jeho vlastníkem SK Jankov. Zastupitelstvo se shodlo na
alternativní variantě provozního řádu na dobu určitou, kterou dopracuje
v zastoupení obce Jankov místostarosta obce ve spolupráci s presidentem SK
Jankov a uvedou ji co nejdříve ve známost vyvěšením na úředních deskách obce a
v místě víceúčelového hřiště.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
v r. 2008
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty a místostarosty o průběhu prací
na zpracování projektových dokumentací k „Rekonstrukci kanalizace a vybudování
ČOV v obci Jankov a Holašovice“ a k „Rekonstrukci objektu KD Jankov“.
Bod č.4 – Grantové žádosti pro r. 2008 – stav
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu na rok 2008.
Viz tabulka:
Hodnocení
Grant
přidělen
Grant
přidělen

Žádosti
vyhověno
Grant
přidělen

Grant
nepřidělen

Žádosti
vyhověno
Žádosti
vyhověno
Grant
přidělen
50%
Grant
přidělen

Program

Akce

JCCR Jihočeského kraje (JčK) –
Elektrárna Temelín

Podpora Infocenter v rámci
Jč. Kraje
Podpora výstavby a
obnovy vodohospodářské
infrastruktury – kanalizace
Grantový program JčK
a ČOV – podpora
zpracování projektové
dokumentace
III. etapa rekonstrukce
POV – JčK
interiérů budovy OÚ
Jankov
Havarijní program
záchrany nemovitých
kulturních památek –
GP MK ČR
oprava střechy stodoly č.p.
7 – Jiří Pečený
Fin. podpora na vydání
knihy Holašovice – 10.
ROP – 2. výzva – Rozvoj
výročí zápisu na seznam
cestovního ruchu
památek UNESCO – knižní
publikace a propagační
materiály o Holašovicích.
Žádost o záštitu Selských
Prostředky rozpočtu JčK
slavností 2008 hejtmana
JčK
Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra a
Prostředky rozpočtu JčK
detašovaného pracoviště v
Holašovicích
Podpora 10. výročí zápisu
GP JčK - podpora živé kultury
Holašovic na seznam
památek UNESCO
GP Jč. kraje - Nemovité kulturní Orava kamenné zítky u
památky
příjezdové cesty
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Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace (tis. Kč)

75

75

302

205

375

300

593

560

623

0

50

50

300

300

150

100

143

100

Holašovice – N. Ves
Grant
přidělen

GP Jč.kraje na podporu
jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí JČK

Žádosti
vyhověno

POV JčK
GP AOPK – výsadba ovocných
alejí v krajině
Grant Ministerstvo kultury ČR

Generální oprava
zásahového požárního
vozidla AVIE
Výstavba dětských hřišť
v obcích Jankov a
Holašovice
Výsadba aleje od polní
cesty od hřiště v Jankově
cca 500m – vše na k.ú.
obce Jankov
Zpracování Management
plánu památky UNESCO
Holašovice

CELKEM

165

115

155

62

48

43

430

301

3.409

2.211

Zastupitelstvo bere na vědomí stav v podaných žádostí a jejich výsledné
hodnocení. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí obce na celkové
realizaci akce. Za zpracování, podání, realizaci a vyúčtování žádostí a grantů
zodpovídá starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Vyhodnocení oslav 10. výročí zápisu vesnice Holašovice na
seznam památek UNESCO, příprava Selské slavnosti Holašovice 2008
Zastupitelstvo vyhodnotilo konání oslav 10. výročí zápisu vesnice Holašovice na
seznam památek UNESCO jako velmi zdařilé a důstojné. Dále přijalo informaci
starosty obce, že náklady na celou akci byly cca 130 tis Kč.
Zastupitelstvo přijalo informaci starosty obce o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2008.
Bod č.8 – Různé
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti ve spolupráci s SK Jankov o
dotaci na vybudování osvětlení víceúčelového hřiště v Jankově s dofinancováním
podílu žadatele na dostavbě. Celková investice je odhadována ve výši 270 tis Kč
s tím, že 70% bude činit žádost o dotaci z programu LEADER MAS Netolicko.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé projednali stížnost občanů na chování občana obce Jankov Davida
Flíčka za jeho přítomnosti. Pan Flíček vzal projednané body stížnosti na vědomí a
slíbil nápravu.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
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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