Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133

Zápis č. 08/2008
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Stanislav
Bauer, František Řezníček, Pavel Moučka, Radek Maxa, Pavel Melmer, Marie Vaňková
Omluven: nikdo
Hosté: Ing. František Stejskal, Jaroslav Hovorka, Jiří Lipoid 1. JVS, Vladimíra Hovorková
Dne: úterý 12. srpna 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. 07/2008
Bod č.2 - Plán financování vodovodů a kanalizací na období 2008-2018 Jankov a
Holašovice
Bod č.3 – Projednání kalkulace ceny vodného Holašovice na zúčtovací období
1.7.2007 – 30.6.2008
Bod č.4 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí v roce 2008
Bod č.5 – Grantové žádosti r. 2008 – stav podání
Bod č.6 – Vyhodnocení Selských slavností Holašovice 2008
Bod č.7 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 08/2008 ověří Marie Vaňková a František Řezníček.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 07/2008)
Při kontrole zápisu č. 07/2008 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 – Plán financování vodovodů a kanalizací na období 2008-2018
Jankov a Holašovice
Zastupitelstvo projednalo za účasti provozního ředitele Jiřího Lipolda z 1. JVS plán
financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2008-2018. Tato povinnost
zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací je vlastníkovi vodovodu
nebo kanalizace uložena dle paragrafu 8 zák. č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech
kanalizacích v platném znění) a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Plán musí
být zpracován do 31.12.2008.
Zastupitelstvo na základě odborného výkladu, stavu infrastruktury a posouzení
dalších vlivů odsouhlasilo tempo růstu nájemného s dopadem na cenu vodného
v obci Jankov meziročně o 1,- Kč/m3 na 10 let.
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo na základě znalosti stavu infrastruktury a posouzení
dalších vlivů tempo růstu nájemného s dopadem na cenu vodného v obci Holašovice
meziročně o 2,- Kč/m3 na 10 let.
Bod č.3 – Schválení kalkulace ceny vody Holašovice na zúčtovací období
1.7.2007 – 30.6.2008
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a jednohlasně všemi přítomnými
schválilo cenu vodného pro obec Holašovice za období běžného roku od 1. července
2007 až do 30. června 2008 vyplývající z předložené kalkulace vodného ve
dvousložkové formě viz příloha č.1 zápisu takto:
Cena vodného - pevná složka (dle průtoku vodoměru) 365,- Kč/rok
Cena vodného - pohyblivá složka
16,52 Kč/m3
Tato cena bude všemi odběrateli splatná dle množství odebrané vody po nabití
právní moci vyvěšením příslušné vyhlášky obce do 30.9.2008 u pokladní obce pí.
Vaňkové. Termíny placení budou vyvěšeny na Úřední desce v Holašovicích.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.4 – 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“.
Dále Obec Jankov ukládá starostovi písemně pozvat na veřejné zasedání
zastupitelstva Obce Jankov všechny vlastníky pozemků, po nichž
má vést
uvažovaná výstavba nové oddílné splaškové a dešťové kanalizace včetně nové ČOV v
každé obci. Tato skutečnost vyplývá jednak z nově schváleného Územního plánu sídla
Jankov či Holašovice a dále z geodetického zaměření a připravované projektové
dokumentace k získání Územního rozhodnutí k realizaci díla.
Zasedání se uskuteční v pátek dne 29.8.2008 od 20:00 hod do sálu budovy KD
Jankov. Tito vlastníci současně obdrží i návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.5 – 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

Žádosti
vyhověno
Žádosti
vyhověno
Grant
přidělen
50%
Grant
přidělen
Grant
přidělen
Žádosti
vyhověno
Žádosti
vyhověno
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.
Podaná žádost o grant do ROP
výročí zápisu na seznam
– 3. výzva – Rozvoj cestovního
památek UNESCO – knižní
ruchu
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
Orava kamenné zítky u
GP Jč. kraje - Nemovité kulturní
příjezdové cesty
památky
Holašovice – N. Ves
GP Jč.kraje na podporu
Generální oprava
jednotek sboru dobrovolných
zásahového požárního
hasičů obcí JČK
vozidla AVIE
Výstavba dětských hřišť
POV JčK
v obcích Jankov a
Holašovice
Výsadba aleje od polní
GP AOPK – výsadba ovocných
cesty od hřiště v Jankově
alejí v krajině
cca 500m – vše na k.ú.
obce Jankov
Zpracování Management
Grant Ministerstvo kultury ČR
plánu památky UNESCO
Holašovice

CELKEM
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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

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: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Vyhodnocení Selských slavností Holašovice 2008
Zastupitelstvo vyhodnotilo konání oslav 11. Selských slavností Holašovice 2008 jako
zdařilé. Zastupitelstvo poděkovalo všem organizátorům a spolupořadatelům Selských
slavností. Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty obce o finančním
výsledku Selských slavností.
Bod č.7 – Různé
Zastupitelstvo Obce Jankov odsouhlasilo podporu realizaci projektu „Zvýšení úrovně
vybavení sportovního areálu SK Jankov“, který navazuje na letos ukončený projekt
výstavby víceúčelového hřiště s bezúdržbovým povrchem na parcelách p.č. 1865/6,
1865/22 a 1884/2.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že realizace projektu „Zvýšení úrovně vybavení
sportovního areálu SK Jankov“ je v zájmu občanů a především mládeže Jankova a
Holašovic a je zastupitelstvem plně podporována a obec tímto přislíbila, v případě
realizace projektu, plnou finanční a materiální podporu sportovnímu klubu. Projekt
plně odpovídá záměrům obce směřujícím k vytváření podmínek pro náplň volného
času především mladých lidí a žen. Realizace projektu svým obsahem rozšiřuje
možnosti aktivního využití volného času na sportovištích SK Jankov především pro
matky a rodiny s dětmi a pevně věříme, že častá návštěva sportovišť bude pro malé
sportovce vzorem a motivací do budoucna.
Celá akce bude v případě úspěchu finančně podpořena z programu LEADER a je její
rozpočet je předpokládán ve výši cca 220.000,- Kč z čehož dotace by měla činit 90%
z celé uvedené částky.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo v předstihu schválilo termín každoročního setkání důchodců obou obcí,
který byl stanoven na sobotu 6.12.2008 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.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo ukládá kontrolní komisi obce Jankov do dalšího zastupitelstva provést
kontrolu správnosti vynaložení finančních prostředků SK Jankov, které byly vyplaceny
za účelem výstavby „víceúčelového hřiště s bezúdržbovým povrchem“ a to z důvodu,
že obec se na této akci podílela celkovou částkou 300.000,- Kč (v roce 2008 částkou
150.000,- Kč). Z kontroly bude pořízen zápis. Zodpovídá předseda kontrolní komise J.
Kučera.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o realizaci následujících akcí
v obcích za poslední měsíc:
byly zakoupeny a instalovány nové odpadkové koše v obci Jankov,
byla objednána a instalována nové předzahrádka k formance v obci Jankov –
(hradí Budějovický Budvar, n.p.)
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byla vybetonována podlaha v obecní stodole v Holašovicích jež slouží
k uskladnění materiálu a vybavení obce především pro potřeby pořádání
Selských slavností,
byla schválena nabídka firmy „Elektro Borovka & syn“ na venkovní osvětlení
kaple v Jankově,
obec Jankov se přihlásila v rámci soutěže „Vesnice roku Jč. kraje“ o cenu
hejtmana Jč. kraje za úspěšnou realizaci projektu opravy návesních fasád
památkově chráněných objektů v osadě Holašovice. Tento projekt je ukázkou
dobré spolupráce samosprávy obce, orgánů státní správy a samosprávy (MK
ČR, NPÚ, MM ČB) a vlastníků památkově chráněných objektů. Vítězný projekt
bude představen vyhlášení soutěže Vesnice roku 2008 v Malenicích.
Dle novely zákona č. 79/2008 Sb. zastupitelstvo odsouhlasilo valorizaci odměn a
příplatků poskytované členům zastupitelstvo měst a obcí od 1.8.2008 dle přílohy č.2
zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo jednodenní výlet důchodců do Novohradských hor
s návštěvou Terčina údolí a města Nové Hrady v termínu 23.9.2008. Zastupitelstvo
pověřuje organizací akce M. Vaňkovou a J. Halmlovou. Všichni potenciální účastníci
budou o organizaci akce v předstihu písemně informováni.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo pojednalo žádost sl. Vladimíry Hovorkové o dokoupení obecních
pozemků p.č. 2258/6 a 2258/7 z důvodu uvažované výstavby rodinného domu na
parcelách č. 2258/4 a 2258/5 jež s požadovanými pozemky sousedí. Zastupitelstvo
s prodejem těchto pozemků o celkové výměře 169 m2 předběžně souhlasí, nicméně
vlastní realizaci prodeje odkládá s tím, že není známa obvyklá kalkulace současné
ceny stavebních pozemků v obcích. Tímto dále zastupitelstvo ukládá starostovi zjistit
potřebné podklady pro kalkulaci ceny stavebních pozemků v obcích do dalšího
zasedání zastupitelstva.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce obce
v zákonné lhůtě.
Přílohy zápisu č.08/2008:
Příloha č. 1 – Kalkulace ceny vodného a cena vodného ve dvousložkové formě v obci
Holašovice
Příloha č. 2 - Odměny zastupitelů Obce Jankov s platností od 1.7.2008 dle novely č.
79/2008 Sb.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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