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

Zápis č. 04/2009
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Stanislav
Bauer, Pavel Moučka, Radek Maxa, Marie Vaňková, Pavel Melmer
Omluven: František Řezníček – rodinné důvody
Hosté: nikdo
Dne: úterý 14.4.2009
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. 3/2009
Bod č.2 – Selské slavnosti 2009
Bod č.3 - Grantové žádosti 2009
Bod č.4 – Schválení výzvy k podání cenové nabídky na zajištění podkladů, dodání
projektové dokumentace a výkon souvisejících inženýrských činností pro zajištění
přípravy investiční akce „Jankov-Holašovice - dostavba kanalizace a vybudování nové
ČOV“ na základě zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Bod č.5 - Schválení výzvy k podání cenové nabídky na zajištění podkladů, dodání
projektové dokumentace a výkon souvisejících inženýrských činností pro zajištění
přípravy investiční akce „Výstavba nového dvoukomorového vodojemu v osadě
Holašovice“ na základě zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Bod č.6 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 04/2009 ověří Stanislav Bauer a Pavel Moučka.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 3/2009
Při kontrole zápisu č. 3/2009 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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Ohledně bodu Různé – projednání (nabytí účinnosti) žádosti o prodej obecního
pozemku p.č. 2320, o výměře 93 m2 (trvalý travní porost) zapsaném na LV 1 Obec
Jankov v k.ú. Jankov p. Janu Kozákovi bylo sděleno, že p. Jiří Eibl si podal proti
rozhodnutí KÚ v Č. Budějovicích odvolání. V tomto případě není naplněna podstata
schvální prodeje uvedeného pozemku p. J. Kozákovi. K tomuto bodu se zastupitelstvo
vrátí po nabytí právní moci konečného rozhodnutí KÚ v ČB.
K bodu – využívání obecních pozemků občany obou obcí se zastupitelstvo vrátí na
květnovém zasedání zastupitelstva.
Bod č.2 – Selské slavnosti 2009

a) Zastupitelstvo schválilo ceny parkovného a vstupného na r. 2009 a 2010
takto:
Cena parkovného:
Cena celodenního parkovného na určených odstavných plochách
30,- Kč
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Cena vstupného:
Cena vstupného – dospělí a důchodci – plné vstupné
Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 2

80,- Kč
Zdržel se: 0

Cena vstupného – děti od 6-15let a ZTP – snížené vstupné
Tělesně postižení s doprovodem – zdarma
Výsledky hlasování:
Pro: 5

Proti: 3

40,- Kč

Zdržel se: 0

b) Zastupitelstvo schválilo ceny pro vystavovatele či prodejce na r. 2009 a 2010
takto:
Cena pro vystavovatele na Selských slavnostech v Holašovicích:
Po dobu konání slavností je stanovena sazba pro vystavovatele či prodejce za užívání
veřejného prostranství po dobu konání Slavností tj. dvou dnů (So 25.7. – Ne
26.7.2009) takto:

1.
2.
3.
4.
5.

pouze předvádění řemeslné výroby bez prodeje výrobků – zdarma
předvádění řemeslné výroby s prodejem výrobků – 300,- Kč
prodej - 700,- Kč
prodej občerstvení k přímé konzumaci na místě – 2 000 - 5 000,- Kč.
pronájem, zapůjčení stánku obce 400,- Kč

Tyto sazby platí pro vystavovatele a prodejce pro typizovaný stánek do 2 m jeho
běžné šířky. Za každý další započatý metr bude účtováno 200,- Kč.

Obyvatelé s trvalým bydlištěm v osadě Holašovice, kteří budou provozovat stánky
mezi vraty či mírně před (mimo řadu stánků na návsi) jsou poplatku zproštěni.
Všichni jsou ale povinni svůj případný zájem o provozování stánku řádně ohlásit na
Obci (organizátorovi akce) formou vyplnění dotazníku a dodržet stanovené podmínky
a pravidla pro provozování řemesla či občerstvení.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

c) Zastupitelstvo schválilo celkovou částku na kulturní doprovodný program
Selských slavností na r.2009 takto:
Kulturní programy:
Celková částka pro oba dny kulturních vystoupení schválena ve výši 220.000,- Kč
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 - Grantové žádosti 2009
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu a stavu vyúčtování v roce 2009 viz tabulka.
Hodnocení

Program

POV – JčK

Žádosti
vyhověno

Žádosti
vyhověno

GP MK ČR

Prostředky rozpočtu JčK

MMR – Vítězové vesnice roku

Grant Ministerstvo kultury ČR

Žádosti
vyhověno

Grant OPŽP

LEADER 08_13
Grant EU – Czech Point
Grant JčK
Grant JčK
Grant JčK
Grant AOPK

Akce
Havarijní oprava
vodovodního řádu v obci
Holašovice cca 420 m
Havarijní program
záchrany nemovitých
kulturních památek –
oprava střechy stodoly č.p.
38 Holašovice
Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra a
detašovaného pracoviště
v Holašovicích
Rekonstrukce budovy
hasičské zbrojnice v
Jankově
Zpracování II. etapy
Management plánu
památky UNESCO
Holašovice
Regenerace zeleně na
návsi v Holašovicích a
výsadba nové aleje u IC
Holašovice
Výměna lamp veřejného
osvětlení v obci Jankov a
Holašovice
Zřízení místního pracoviště
obce Jankov Czech Point
jako služby pro občany
GP na podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů
obcí JčK 2009
GP na podporu živé kultury
JčK
GP na podporu
Informačních center
Obnova stromořadí u polní
cesty v k.ú. Jankov –
2.část

CELKEM
CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r.2009/10

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

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

430

300

703

300

200

200

840

600

320

225

89

80

535

404

94

83

70

49

200

140

100

70

41

37

3.622

2.891
731

Zastupitelstvo schvaluje podání uvedených žádostí. Zastupitelstvo jednohlasně
souhlasí se spoluúčastí obce na celkové realizaci uvedených akcí. Za zpracování,
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podání, kontrolu plnění realizace a vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta
obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 - Schválení výzvy k podání cenové nabídky na zajištění podkladů,
dodání projektové dokumentace a výkon souvisejících inženýrských
činností pro zajištění přípravy investiční akce „Jankov - Holašovice dostavba kanalizace a vybudování nové ČOV“ na základě zák. č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách.
Zastupitelstvo schválilo znění výzvy k podání nabídky na zajištění přípravy investiční
akce „Jankov-Holašovice - dostavba kanalizace a vybudování nové ČOV“ – projekt
k vydání stavebního povolení.
Termín podání nabídek byl odsouhlasen na 4.5.2009 do 12:00 hod na obecním úřadě
v Jankově.
Termín otevírání obálek a vyhodnocení VŘ včetně zpracování zápisu pro schválení do
zastupitelstva 4.5.2009.
Jmenovaná hodnotící komise zastupitelstvem ve složení: F. Bürger, R. Maxa, St.
Bauer.
Za oslovení min. 3 uchazečů zodpovídá starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 - Schválení výzvy k podání cenové nabídky na zajištění podkladů,
dodání projektové dokumentace a výkon souvisejících inženýrských
činností pro zajištění přípravy investiční akce „Výstavba nového
dvoukomorového vodojemu
v osadě Holašovice“ na základě zák. č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Zastupitelstvo schválilo znění výzvy k podání nabídky na zajištění přípravy investiční
akce „Výstavba nového dvoukomorového vodojemu v osadě Holašovice““ – projekt
k vydání stavebního povolení.
Termín podání nabídek byl odsouhlasen na 4.5.2009 do 12:00 hod na obecním úřadě
v Jankově.
Termín otevírání obálek a vyhodnocení VŘ včetně zpracování zápisu pro schválení do
zastupitelstva 4.5.2009.
Jmenovaná hodnotící komise zastupitelstvem ve složení: F. Bürger, R. Maxa, St.
Bauer.
Za oslovení min. 2 uchazečů zodpovídá starosta obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů na
předškolská zařízení v obci Čakov za r. 2008
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ
Čakov ve výši 86.156,- Kč

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti do soutěže vyhlašované MMR „Vesnice
roku 2009“ – soutěž byla vypsána a uzávěrka podání žádostí je do 30.dubna 2009.
Žádost zpracuje a podá starosta.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Revize činnosti kontrolního výboru (KV):
Zastupitelstvo prověřilo činnost kontrolního výboru s výsledkem, že pověřuje KV vyšší
aktivitou činnosti. Zastupitelstvo pověřuje KV např. kontrolou čerpání poskytnutých
finančních příspěvků MŠ Čakov – nechat si předložit a ofotit paragony za nákup
hraček, SK Jankov (prověřit čerpání a využití příspěvku na činnost), hasičské spolky
(příspěvek posvícenskou zábavu nebo poutě), kontroly usnesení zastupitelstva atd.
Veškeré činnosti bude KV provádět min. 1x za čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
Dále zastupitelstvo upozorňuje jak KV tak FV (finanční výbor), že všechny zápisy o
provedených kontrolách musí být projednány a schváleny v zastupitelstvu.
Zastupitelstvo touto formou nadále upozorňuje všechny občany obou obcí na
platnost a dodržování obecní vyhlášky č.1/2009 především části IV., kde se stanoví
„Poplatek za užívání veřejného prostranství“ a v čl. 12 jeho sazba. Zastupitelstvo
vyzývá všechny občany, kteří využívají obecní plochy ke složení dřeva (stavebního či
palivového), uskladnění soukromého materiálu či využívají obecní plochy za jiným
soukromně prospěšným účelem, aby si zjednali v tomto ohledu nápravu nebo
písemně požádali obec o stanovisko v této záležitosti v užívání obecních ploch či
veřejného prostranství. Termín „tolerance“ obce ke zjednání nápravy či požádání o
stanovisko obce byl zastupitelstvem stanoven do konce měsíce dubna 2009.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce obce
v zákonné lhůtě.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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