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

Zápis č. 05/2009
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, František Řezníček
Omluven: – nikdo
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 7.5.2009
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. 4/2009
Bod č.2 – Selské slavnosti 2009
Bod č.3 - Grantové žádosti 2009
Bod č.4 – Vyhodnocení a schválení nejvýhodnější nabídky (uchazeče) 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 – Vyhodnocení a schválení nejvýhodnější nabídky (uchazeče) 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 – Projednání a schválení směny lesních pozemků mezi Obcí Jankov a Obcí
Záboří dle návrhu směny dotčených pozemků, zpracovaného znaleckého posudku a
návrhu darovacích smluv.
Bod č.7 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2009 ověří František Řezníček a Marie Vaňková.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 4/2009
Při kontrole zápisu č. 4/2009 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.
Bod č.2 – Selské slavnosti 2009
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2009.
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
Žádosti
vyhověno
Žádosti
vyhověno

Program

POV – JčK

GP MK ČR

Žádosti
vyhověno

Prostředky rozpočtu JčK

Žádosti
nevyhověno

MMR – Vítězové vesnice roku

Žádosti
vyhověno

Grant Ministerstvo kultury ČR

Žádosti
vyhověno

Grant OPŽP

LEADER 08_13
Grant EU – Czech Point
Žádosti
vyhověno

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
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Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

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

430

300

703

500

200

200

840

600

320

225

89

80

535

404

94

83

43

30

200

140

100

70

41

37

3.595

2.669
926

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

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 - Vyhodnocení a schválení nejvýhodnější nabídky (uchazeče) 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.
Na základě předložených podkladů jmenované hodnotící komise zastupitelstvo
projednalo a schválilo dodavatele zpracování projektu k vydání stavebního povolení
investiční akce „Jankov-Holašovice - dostavba kanalizace a vybudování nové ČOV“
takto:
Z hlediska nejvýhodnější cenové nabídky (celková cena zhotovení projektu díla a
dalších nabízených souvisejících činností jako je např. autorský dozor, zpracování a
předložení žádosti o grant, administrování projektu apod.) byly nabídky celkově
zhodnoceny a schváleny zastupitelstvem v tomto pořadí:
1. VaK Jižní Čechy, a.s. – vítěz nabídkového řízení
2. PROJEKTA Tábor, s.r.o.
3. Ing. Miloš Charvát – IMC
4. Videal Projekt – Jiří Sváček
Za podpis smlouvy s vybraným dodavatelem díla a vyrozuměním zájemců o výsledku
VŘ zodpovídá starosta.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 - Vyhodnocení a schválení nejvýhodnější nabídky (uchazeče) 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.
Na základě předložených podkladů jmenované hodnotící komise zastupitelstvo
projednalo a schválilo dodavatele zpracování projektu k vydání územního rozhodnutí
a následně stavebního povolení investiční akce „Výstavba nového dvoukomorového
vodojemu v osadě Holašovice“ takto:
Z hlediska nejvýhodnější cenové nabídky (celková cena zhotovení projektu díla a
dalších nabízených souvisejících činností jako je např. autorský dozor, zpracování a
předložení žádosti o grant, administrování projektu apod.) byly nabídky celkově
zhodnoceny a schváleny zastupitelstvem v tomto pořadí:
1. BBN CONSULTING, s.r.o. - vítěz nabídkového řízení
2. EKOEKO, s.r.o.
3. Videal Projekt – Jiří Sváček - omluva z podání nabídky
Za podpis smlouvy s vybraným dodavatelem díla a vyrozuměním zájemců o výsledku
VŘ zodpovídá starosta.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Projednání a schválení směny lesních pozemků mezi Obcí Jankov
a Obcí Záboří dle návrhu směny dotčených pozemků, zpracovaného
znaleckého posudku a návrhu darovacích smluv.
Zastupitelstvo obce Jankov schvaluje darovací smlouvu, ve které daruje Obci Záboří
pozemky p.č. 2064/9, 2097/2, 2143/1 a 2640/2 v kat. území Holašovice. Rovněž
schvaluje darovací smlouvu, ve které Obec Záboří daruje Obci Jankov pozemky p.č.
2097/14, 2097/15, 2981/1, 3180/2 v kat. území Holašovice. Dále schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene, ve které Obec Záboří, jako povinná osoba, zřizuje věcné
břemeno spočívající v právu chůze, údržby, oprav a užívání vodovodního řadu a
vodního zdroje na pozemcích p.č. 2097/12 a 2097/13 v kat. území Holašovice ve
prospěch Obce Jankov, jako oprávněné osoby “

Výsledky hlasování:

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Záměr obce darovat výše uvedené pozemky byl zveřejněn na úředních deskách
Obecního úřadu v době od 23.4.2009 do 7.5.2009.
Zastupitelstvo dále schválilo proplatit fakturu Obci Záboří za pořízení znaleckého
posudku k výše uvedené věci ve výši 8.184,- Kč a vklad do KN (2 x 500,- Kč)
z důvodu, že dle zpracovaného znaleckého posudku nabývá Obec Jankov směnou ve
prospěch majetek ve vyšší hodnotě o 46.280,- Kč než Obec Záboří.
Administrativním vyřízením schválené směny zastupitelstvo pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo na návrh starosty obce mimořádnou odměnu obecním
zaměstnancům Václavu Žaludovi a Františku Šturmovi ve výši 50ti% celkové hrubé
měsíční mzdy za vynaložené pracovní úsilí při plnění pracovních povinností v obcích.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo žádost p. Vlastimila Mičana o prodej či směnu pozemku p.č.
3149/4 o výměře 1856 m2 v k.ú. Holašovice. Zastupitelstvo rozhodlo nabídnout
pozemek na základě písemné dohody dlouhodobě žadateli k pronájmu na 30 let za
1,- Kč s povinností provádění běžné údržby uvedeného pozemku.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Na základě upozornění občanů obou obcí zastupitelstvem 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 se zastupitelstvo zabývalo všemi
obdrženými sděleními občanů, kteří využívání obecní plochy za uvedeným účelem.
Zastupitelstvo v daných případech rozhodlo následovně:
Ladislav Trantina – složené dřevo a umístněné stroje na části pozemku obce p.č.
2983/1 v k.ú. Holašovice – zastupitelstvo respektuje bezúplatné využívání pozemku
za uvedeným účelem do konce kalendářního roku 2009.
Václav Maxa – složené dřevo na části pozemku obce p.č. 2983/1 v k.ú. Holašovice
– zastupitelstvo respektuje bezúplatné využívání pozemku za uvedeným účelem do
konce kalendářního roku 2009.
Pavel a Božena Velanovi – užívání části obecního pozemku p.č. 2983/1 za účelem
složení dřeva a zahrádky a výběhu pro domácí drůbež na části pozemku p.č. 2983/6
vše v k.ú. Holašovice - zastupitelstvo rozhodlo o dlouhodobém pronájmu pozemku za
uvedeným účelem na 30 let (2009-2039) za 1,- Kč s povinností provádění běžné
údržby uvedeného pozemku a strpění břemene případných rekonstrukcí a realizací
inženýrských sítí přes uvedený pronajatý pozemek.
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U ostatních občanů, jež využívají obecní pozemky (a není jich málo zejména na
území obce Jankov), nicméně se k výzvě obce nevyjádřili, bude zastupitelstvo
postupovat dle schválené vyhlášky.
Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření sdružení České dědictví
UNESCO k 31.12.2008.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu České dědictví UNESCO na
rok 2009. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce dne 7.4.2009 a sejmut
23.4.2009.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo vzalo na vědomí podpis smlouvy s POLICIÍ ČR o spolupráci a
dodržování veřejného přádku v obcích Jankov a Holašovice dle zákona.
Dále bylo zastupitelstvem odsouhlaseno, že PČR bude na základě této smlouvy
vykonávat mimořádné kontroly dodržování dopravních předpisů (především
parkování ve vymezené zóně) v osadě Holašovice.

Výsledky hlasování:

Pro: 6

Proti: 3

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo dále odsouhlasilo požádat Magistrát města České Budějovice – odbor
Městské Policie o spolupráci na základě veřejnoprávní smlouvy o zajištění dodržování
dopravních předpisů v osadě Holašovice v období turistické sezóny, za účelem
vykonávání průběžných mimořádných kontrol dodržování dopravních předpisů
(především parkování ve vymezené zóně a měření rychlosti v obci) v osadě
Holašovice. Žádost na MM ČB připraví starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 2

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo se zabývalo žádostí o poskytnutí finančního příspěvku SK Jankov ve
výši 80.000,- Kč, jež by byl využit jako spoluúčast dotační akce v areálu fotbalového
stadionu SK Jankov. Jedná se o akci vybudování veřejného osvětlení k víceúčelovému
hřišti, stavební úpravy u připravovaného dětského hřiště a vybudování vstupní
dřevěné buňky. SK Jankov získalo dotaci z Jihočeského kraje ve výši 400.000,- Kč
s nutnou minimální spoluúčastí 20% což je uvedených 80.000,- Kč.
Zastupitelstvo žádost zamítlo.

Výsledky hlasování:

Pro: 2

Proti: 6

Zdržel se: 1

Zastupitelstvo ukládá pokladní obce upozornit všechny občany jež nezaplatili obecní
poplatky za r.2009 o jejich nezaplacení s tím, že v případě nedoplatku do konce
května jim nebude od 1.6.2009 vyvážen komunální odpad.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce obce
v zákonné lhůtě.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
František Řezníček – člen zastupitelstva
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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