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

Zápis č. 12/2008
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: Jiří Eibl, Dita Maurerová
Dne: úterý 9. prosince 2008
Od: 18:00 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
Bod
Bod
Bod

č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.7

- Kontrola zápisu č. 11/2008
– Projednání rozpočtu obce Jankov na r. 2009
– Projednání rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2010 – 2013
– Projednání vyhlášky o místních poplatcích na rok 2009
– Stav v realizaci investičních a neinvestičních akcí 2008/2009
– Grantové žádosti 2008/2009
- Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 12/2008 ověří František Řezníček a Jaroslav
Kučera.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 11/2008
Při kontrole zápisu č. 11/2008 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 a schválení návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu pro rok 2009, který bude
vyvěšen na úředních deskách v obou obcích a občané se k tomuto návrhu mohou
písemně vyjádřit do 29.12.2008 nebo osobně při zasedání zastupitelstva dne
29.12.2008. Návrh rozpočtu Obce Jankov na r. 2009 je součástí zápisu č.12/2008 viz
příloha č. 1.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Projednání a schválení návrhu rozpočtového výhledu Obce
Jankov na r. 2010 – 2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo návrh rozpočtového výhledu
na období roků 2010 – 2013, který bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích
a občané se k tomuto návrhu mohou vyjádřit písemně do 29.12.2008 nebo osobně
při zasedání zastupitelstva 29.12.2008. Návrh rozpočtového výhledu na uvedené
období je součástí zápisu č. 12/2008 viz příloha č. 2.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Projednání a schválení návrhu vyhlášky o místních poplatcích na
rok 2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2009 o
místních poplatcích v následujícím členění.
V následující tabulce poskytujeme přehled navržených poplatků pro rok
2009 ve srovnání s předchozími lety

Poplatky Obce Jankov 2006 - 2009
Svoz odpadu
Položka/rok
Cena za svozový den vč. DPH
Cena za uložení 1t na skládku vč. DPH
Stanovený poplatek os/rok
Chalupáři
Podnikatelé
ZD

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

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

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

Výsledky hlasování:

Pro: 5

Stav
2007
1.689,50
1.090,450,500,1.500,2.600,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Stav
2008
1.689,50
1.144,50
450,500,1.500,500,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Skutečnost "Skutečnost"

Návrh
2009
1.853,1.233,450,500,1.500,500,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Odhad

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

290.000,- Kč
178.250,- Kč

340.000,- Kč
178.000,- Kč

80.000,- Kč 101.712,50 Kč

111.750,- Kč

162.000,- Kč

50,100,50,-

50,100,50,-

50,100,50,-

50,100,50,-

25,- Kč
700,- Kč

30,- Kč
750,- Kč

30,- Kč
750,- Kč

30,- Kč
750,- Kč

30,-

30,-

30,-

30,-

Proti: 4
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Zdržel se: 0

Bod č.5 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
v r. 2008
Rekonstrukce kanalizační sítě a výstavba nových ČOV v obcích Jankov a
Holašovice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o průběhu prací na předání
podkladů Pozemkovému fondu ČR o vynětí dotčených pozemků v obou obcích pro
výstavbu ČOV z půdního fondu a zároveň předání podkladů stavebnímu úřadu
k vydání územního rozhodnutí k uvažované „Rekonstrukci kanalizační sítě a
vybudování ČOV v obcích Jankov a Holašovice“.
Management Plan VPR Holašovice (UNESCO) – stav prací
Starosta zastupitelstvo informoval o výsledku žádosti na MK ČR ohledně odložení
odevzdání dokumentu Management Plan VPR Holašovice (UNESCO). Žádost byla ze
strany MK ČR zamítnuta z důvodu dodržení zákonných podmínek pro poskytnutí
finančních prostředků. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
V této souvislosti starosta detailně seznámil všechny přítomné zastupitele se stavem
zpracování dokumentu Management Plan VPR Holašovice (UNESCO), který byl
projednán na předchozím pracovním setkání pracovní skupiny zpracovatelů MP a
předal jej v pracovní verzi všem zastupitelům k dílčí korektuře a oponentuře.
Zároveň starosta seznámil všechny přítomné s přesným harmonogramem prací a
předávání korektur tak, aby dne 29.12.2008 mohlo dojít k finálnímu schválení
dokumentu díla Management Planu VPR Holašovice (UNESCO) na plánovaném
zasedání zastupitelstva.
Výstavba nových domů - zpracování ZTV Holašovice – rybník Nekysel
V návaznosti na neutěšený stav v přípravě nové výstavby 2-3 rodinných domů
v Holašovicích u rybníka Nekysel, zejména neadekvátní reakce některých občanů
v této souvislosti, se zastupitelstvo rozhodlo k této záležitosti svolat veřejné
(rozšířené) zasedání zastupitelstva na 16.1.2009 do sálu Jihočeské hospody v
Holašovicích. Zde bude celá záležitost ohledně plánované výstavby řádně osvětlena.
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Bod č.6 – 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
Grant
přidělen
50% vyúčtováno
Grant
přidělen
vyúčtováno
Grant
přidělen vyúčtováno
Žádosti
vyhověno vyúčtováno
Žádosti
vyhověno vyúčtováno
Grant
přidělen

Prostředky rozpočtu JčK

GP JčK - podpora živé kultury

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
GP Jč.kraje na podporu
oprava zásahového
jednotek sboru dobrovolných
požárního vozidla AVIE
hasičů obcí JČK

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

POV JčK

Výstavba dětských hřišť
v obcích

GP AOPK – výsadba ovocných
alejí v krajině

Výsadba aleje od polní
cesty od hřiště v Jankově

48

43

Grant Ministerstvo kultury ČR

Zpracování Management
plánu památky UNESCO
Holašovice

430

387

Grant PRV - 5. výzva, Osa III,
Opatření III. - Obnova a rozvoj
vesnic, občanské vybavení a
služby

Rekonstrukce budovy
Infocentra v Holašovicích a
rekonstrukce KD v Jankově

12.140,6

10.944,5

Grant OPŽP

Regenerace zeleně na
návsi v Holašovicích a
výsadba nové aleje u IC
Holašovice

89

80

15.674,6

13.254,5
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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.7 – Různé
Zastupitelstvo schválilo poskytnout mimořádný příspěvek na základě žádosti MŠ
Čakov ve výši 5.000,- Kč na nákup nových hraček. K zakoupeným hračkám budou
předloženy účty ke kontrole pokladní Obce Jankov.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2008 dle přílohy č.3 tohoto
zápisu. Jedná se o navýšení rozpočtu o 500.000,- Kč na celkem 7.500.000,- Kč na
straně příjmů i výdajů.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo dodatek smlouvy o dílo č.1/2009 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 1.700,- Kč bez DPH.
 Poplatek za ukládání na skládce ve Vodňanech ve výši 1.200,- Kč/tuna bez
DPH.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo ukládá finanční komisi provést fyzické inventury stavu obecního
majetku k 31.12.2008. Zodpovídá předseda finanční komise.
Prodej či směna pozemků
Zastupitelstvo schválilo žádost manželů Maurerových z Jankova o prodej pozemku
p.č. 2551/9, k.ú. Jankov, způsob využití - ostatní plocha, L.V. Obec Jankov o výměře
165m2 v ceně 150,- Kč/m2 s tím, že v kupní smlouvě bude zakotveno věcné břemeno
k umožnění vjezdu do objektů přes tento pozemek dalším dotčeným osobám.
Veškeré formality a náklady spojené s koupí uvedeného pozemku jdou na vrub
žadatelů.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo na žádost pana Vladimíra Mikeše směnu pozemků p.č.
1558 v k.ú. Jankov způsob využití – orná půda, L.V. Obec Jankov o výměře 5 022 m2
za pozemek p.č. 3586/6, k.ú. Holašovice, způsob využití – jiná plocha, L.V. Vladimír
Mikeš o výměře 1 249 m2 a pozemek p.č. 3594/58, k.ú. Holašovice, způsob využití –
orná půda, L.V. Vladimír Mikeš o výměře 4 287 m2. Rozdíl výměry ve výši 514m2
bude připsán ve prospěch Obce Jankov bezúplatně. Veškeré formality a náklady
spojené se směnou uvedených pozemků jdou na vrub žadatele.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo žádost paní J. Horákové o snížení (odpuštění) doplatku za
vytápění pronajatých nebytových prostor v domě občanské vybavenosti č.p. 13 v
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Jankově (Formanky Jankov a dalších pronajatých prostor) za období od 1.8.2007 do
31.12.2007. Tento doplatek dle odečtu měřících zařízení a kalkulace nákladů činí
9.252,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí se snížením doplatku o 50% tj. na 4.626,- Kč.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva se bude konat dne 29.12.2008 v sále
Jihočeské hospody v Holašovicích od 18:00 hod.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2009
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2010 - 2012
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 5/2008
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
František Řezníček – člen zastupitelstva
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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