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

Zápis č. 11/2008
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Stanislav
Bauer, František Řezníček, Pavel Moučka, Radek Maxa, Marie Vaňková, Pavel Melmer
Omluven: nikdo
Hosté: viz prezenční listina
Dne: úterý 11. listopadu 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
Bod
Bod
Bod

č.1
č.2
č.3
č.4

- Kontrola zápisu č. 10/2008
– Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí v roce 2008
– Grantové žádosti r. 2008 – stav podání a vyúčtování
- Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 10/2008 ověří Radek Maxa a Pavel Moučka.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Na začátku jednání předal starosta obce děkovný list a finanční šek ve výši 5.000,Kč
Arnoštovi
Petráčkovi za vynikající reprezentaci Obce Jankov na letní
paraolympiádě v Pekingu 2008 v plaveckých disciplínách.
Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 10/2008)
Při kontrole zápisu č. 10/2008 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.

Strana 1 (celkem 5)

Bod č.2 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
v r. 2008
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o průběhu prací na předání
podkladů
stavebnímu
úřadu
k vydání
Územního
rozhodnutí
k
uvažované „Rekonstrukci kanalizační sítě a vybudování ČOV v obci Jankov a
Holašovice“. Starosta a místostarosta informovali, že mají zpět cca 99% smluv o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky dotčených pozemků
v obou obcích k výstavbě kanalizačních tras, včetně smluv o smlouvě budoucí kupní
nebo směnné na pozemky určené k výstavbě ČOV. S posledním vlastníkem paní M.
Kučerovou o podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
probíhají finální jednání a konečné vyrozumění musí být známo do konce měsíce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku předložení žádostí o
grant do Programu rozvoje venkova, 5. výzva, Osa III, Opatření III. - Obnova a
rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby na akci grantové podpory zpracovaného
projektu „Rekonstrukce multifunkční budovy Infocentra (bývalé školy) v Holašovicích
a rekonstrukce kulturního domu v Jankově“. Žádost byla ve finančním vyjádření
předložena takto:
Celkové výdaje projektu
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena žádaná dotace
Nezpůsobilé výdaje
- výdaje na rekonstrukci místností v kulturním domě,
které nejsou uznatelné
- výdaje neuznatelné ze společných prostor
(přepočtový koeficient 0,911
- 10 % spoluúčast obce
Celkové výdaje obce

12 140 552 Kč
10 944 472 Kč
1 000 000 Kč
196 080 Kč
1 094 448 Kč
2 290 527 Kč

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu prací na zpracování dokumentu
Management plánu VPR Holašovice (UNESCO) na jehož zpracování byl předělen grant
z prostředků MK ČR. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí a na základě
jeho sdělení rozhodlo následovně:
„Zastupitelstvo ukládá starostovi podat žádost na MK ČR ve věci získání možnosti
odkladu odevzdání finální podoby dokumentu Management plánu s odůvodněním, že
vzhledem k rozsahu zpracovávaného dokumentu,
rozsahu zpracovávané
problematiky, která se při každé pracovní tématické schůzce ještě navyšuje
prohlubováním některých témat a dalšími nároky na kvalitu a obsah požádat o
prodloužení termínu odevzdání finální dokumentace o cca tři měsíce tj. do 31.3.2009.
Toto rozhodnutí dále zastupitelstvo odůvodňuje tím, že harmonogram prací v žádosti
byl rozvržen již od dubna resp. června, ale započetí prací nastalo až po schválení
přidělené dotace na tento plán – zastupitelstvo bylo seznámeno s přidělení dotace na
jeho řádném jednání dne 12.8.2008. Vzhledem k těmto skutečnostem se
zpracovatelé dostali do časového skluzu, který se nyní na konci roku jeví jako
nedostižný. Navíc všichni zastupitelé jsou členy zpracovatelského týmu, průběžně
spolupracují na dokumentu a dřívějším usnesením zastupitelstva jsme se zavázali
finální dokument Management plánu schválit v zastupitelstvu obce. V této návaznosti
jsou všichni zastupitelé připraveni se smluvně zavázat i přes vyúčtování grantu v roce
2008 v práci pokračovat a dokončit ji v námi navrhovaném termínu k 31.3.2009.“
Toto usnesení dále starosta projedná na další pracovní schůzce zpracovatelů
Management plánu sídla dne 12.11.2008 v Holašovicích.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.3 – Grantové žádosti pro r. 2008 – aktuální stav
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu a stavu vyúčtování v roce 2008 viz tabulka.
Hodnocení

Program

Grant
JCCR Jihočeského kraje (JčK) –
přidělen Elektrárna Temelín
vyúčtováno
Grant
přidělen Grantový program JčK
vyúčtováno
Žádosti
vyhověno POV – JčK
vyúčtováno
Grant
přidělen GP MK ČR
vyúčtováno

Grant
nepřidělen

Podaná žádost o grant do ROP
– 3. výzva – Rozvoj cestovního
ruchu

Žádosti
vyhověno Prostředky rozpočtu JčK
vyúčtováno
Žádosti
vyhověno

Prostředky rozpočtu JčK

Grant
přidělen
GP JčK - podpora živé kultury
50% vyúčtováno

Akce
Podpora Infocenter v rámci
Jč. Kraje
Podpora výstavby a
obnovy vodohospodářské
infrastruktury – kanalizace
a ČOV – podpora
zpracování projektové
dokumentace k ÚR
III. etapa rekonstrukce
interiérů budovy OÚ
Jankov
Havarijní program
záchrany nemovitých
kulturních památek

Knižní publikace a
propagační materiály o
Holašovicích.
Žádost o záštitu Selských
slavností 2008 hejtmana
JčK
Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra a
detašovaného pracoviště
v Holašovicích
Podpora 10. výročí zápisu
Holašovic na seznam
památek UNESCO

Orava kamenné zítky u
GP Jč. kraje - Nemovité kulturní
příjezdové cesty
památky
Holašovice – N. Ves
Grant
GP Jč.kraje na podporu
oprava zásahového
přidělen jednotek sboru dobrovolných
požárního vozidla AVIE
vyúčtováno hasičů obcí JČK
Žádosti
Výstavba dětských hřišť
vyhověno POV JčK
v obcích
vyúčtováno
Žádosti
GP AOPK – výsadba ovocných
Výsadba aleje od polní
vyhověno alejí v krajině
cesty od hřiště v Jankově
vyúčtováno
Zpracování Management
Grant
Grant Ministerstvo kultury ČR
plánu památky UNESCO
přidělen
Holašovice
Grant PRV - 5. výzva, Osa III,
Rekonstrukce budovy
Opatření III. - Obnova a rozvoj
Infocentra v Holašovicích a
vesnic, občanské vybavení a
rekonstrukce KD v Jankově
služby
Regenerace zeleně na
návsi v Holašovicích a
Grant OPŽP
výsadba nové aleje u IC
Holašovice
CELKEM
Grant
přidělen
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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

387

12.140,6

10.944,5

89

80

15.674,6

13.254,5

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.4 – Různé
Zastupitelstvo schválilo od 1.1.2009 navýšení zůstatku v pokladně obce na 30.000,Kč. Toto usnesené bude součástí nově doplněné směrnice platné od 1.1.2009

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta zastupitelstvo informoval o výsledku dílčího finančního auditu a kontroly
obecních výkazů za uplynulé období roku 2008. Zastupitelstvo vzalo informaci
starosty na vědomí.
Zastupitelstvo schválilo finanční spoluúčast Obce Jankov v projektu sdružení České
dědictví UNESCO, které získalo dotaci z prostředků Ministerstva kultury ČR na
instalaci 12 zvukových průvodců o velikosti 100 x 130 cm, z níž jeden získají také
Holašovice. Finanční spoluúčast obce v grantu je 35.000,- Kč a celková hodnota
zařízení je více než 350.000,- Kč. Instalace průvodce bude realizována do konce roku
v IC Holašovice.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo žádost nového zájmového sdružení Šipkového klubu
Jankov-Holašovice o sponzorský příspěvek.
Zastupitelstvo žádost schválilo následovně:
o Zaplacení registračního poplatku ve výši 5.500,- Kč
o Zaplacení 10 ks reprezentačních dresů s potiskem názvu sdružení ve výši
10.000,- Kč
o V rozpočtu obce bude pro rok 2009 stanovena částka na podporu sdružení ve
výši 6.000,- Kč

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

V závislosti na průběžném finančním auditu Obce Jankov zastupitelstvo projednalo
odměny zastupitelů Obce Jankov s platností od 1.10.2008 dle novely č.79/2008 Sb.
dle přílohy č.1.
Dále zastupitelstvo projednalo chybně spočítané odměny zastupitelů od 7/2008 a
odsouhlasilo formu, jakou budou vypořádány přeplatky jednotlivých členů
zastupitelstva (pp. Řezníčka, Melmera, Moučky, Bauera a paní Vaňkové).

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta zastupitelstvo informoval o tom, že Ing. Pavlína Dobešová nemá již zájem
dlouhodobě pracovat jako účetní pro Obec Jankov z pracovních a rodinných důvodů.
Zastupitelstvo proto hledá zájemce o tuto službu pro obec na dohodu o provedení
práce nebo částečný pracovní úvazek.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce obce
v zákonné lhůtě.
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Přílohy:
Příloha č.1 k zápisu č.11/2008
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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