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

Zápis č. 13/2008
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: manželé Páblovi
Dne: pondělí 29. prosince 2008
Od: 18:00 hod
Místo: sál pohostinství jihočeské hospody v Holašovicích
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. 12/2008
Bod č.2 – Schválení rozpočtu obce Jankov na r. 2009
Bod č.3 – Schválení rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2010 – 2013
Bod č.4 – Schválení vyhlášky o místních poplatcích na rok 2009
Bod č.5 – Projednání a schválení Programu obnovy vesnice na rok 2009 – 2012
Bod č.6 – Projednání a schválení finální verze dokumentu Management Planu VPR
Holašovice (UNESCO)
Bod č.7 – Projednání návrhu výběrových kritérií zájemců o koupi stavebních parcel
k výstavbě RD v obci Holašovice - lokalita rybníka Nekysel
Bod č.8 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 13/2008 ověří Stanislav Bauer a Pavel Moučka.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 12/2008
Při kontrole zápisu č. 12/2008 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 rozpočtu Obce Jankov na r. 2009
Zastupitelstvo schválilo rozpočet Obce Jankov na rok 2009 dle předloženého a
projednaného návrhu na zasedání dne 9.12.2008.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2010 – 2013
Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období let 2010 – 2013 dle
předloženého a projednaného návrhu na zasedání dne 9.12.2008.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení vyhlášky o místních poplatcích na rok 2009
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích dle
projednaného návrhu ze dne 9.12.2008.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termíny vybírání poplatků v obcích budou řádně a v předstihu vyvěšeny na
Úředních deskách obou obcí. Předpoklad výběru poplatků zastupitelstvo
předběžně předpokládá v průběhu měsíce března.
2012

Bod č.5 – Projednání a schválení Programu obnovy vesnice na rok 2009 –
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo starostou předloženou aktualizovanou verzi
Programu obnovy vesnice (POV) Obce Jankov na období let 2009 – 2012
s upřesněným plánem projektových záměrů obce Jankov dle potřeb a stanovených
priorit zastupitelstvem v průběhu roku 2008.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Projednání a schválení finální verze dokumentu Management
Planu VPR Holašovice (UNESCO)
Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo konečnou verzi zpracovaného
Management Planu VPR Holašovice UNESCO bez připomínek. Dále zastupitelstvo
podpořilo na návrh starosty a pracovní skupiny pokračovat v aktivitě dopracování
Management Planu ve druhé etapě dle závěrů kapitoly č.11. „Postup a způsob
realizace MP“. Starosta poděkoval všem zpracovatelům za pracovní úsilí a nasazení v
náročné úloze realizace tohoto dokumentu.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Projednání a schválení výběrových kritérií zájemců o koupi
stavebních parcel k výstavbě RD v obci Holašovice - lokalita rybníka Nekysel
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo, doplnilo a schválilo výběrová kritéria pro
zájemce o koupi stavebních parcel k výstavbě RD v obci Holašovice - lokalita rybníka
Nekysel dle přílohy č.1 tohoto zápisu. Dále byla jmenována komise zastupitelstva
obce pro přípravu podkladů ke schválení zájemců o koupi uvedených parcel ve
složení:
Ing. František Bürger – místostarosta obce
Stanislav Bauer – zastupitel
Pavel Moučka - zastupitel
Výběrová kritéria budou vyvěšena na úředních deskách v obou obcích.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 2 Jílek, Maxa

Bod č.8 - Různé
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečné Rozpočtové opatření č. 6/2008 dle přílohy č.2
tohoto zápisu.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta zastupitelstvo informoval o průběhu a výsledcích společné schůzky s novým
hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
Zastupitelstvo obce schválilo navýšení účetní hodnoty nemovitého majetku obce budovy obecního úřadu po rekonstrukci k 29.12.2008 dle soupisu vynaložených
nákladů na její opravu na celkovou výši 2.575.898,- Kč. Do navýšení pojistné hodnoty
budovy bude dále zahrnut movitý majetek evidovaný v budově tzn. její nové
vybavení jež činí cca 300.000,- Kč.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo nově se tvořící návrh na rozdělení pozemků v lokalitě P01,
P03 a P04 dle schváleného územního plánu sídla Jankov a na základě žadatelů o
koupi uvedených pozemků. Zastupitelstvo přijalo návrh manželů Páblových a ukládá
dle dohody žadatelů a zastupitelstva obce Jankov přepracovat geometrický plán.
Následně provedený geometrický plán bude poté projednán s žadateli a v
zastupitelstvu obce.

5.)

Termín dalšího zasedání zastupitelstva se bude konat dne 16.1.2009 v sále Jihočeské
hospody v Holašovicích od 20:00 hod. Pozvání na toto zasedání včetně programu
bude všem občanům s předstihem zasláno.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Stanovení výběrových kritérií zájemcům o koupi stavebních parcel
výstavbě RD v obci Holašovice - lokalita rybníka Nekysel
Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 6/2008
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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