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

Zápis č. 06/2009
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: Ing. Jan Jakeš
Dne: úterý 2.6.2009
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. 5/2009
Bod č.2 – Selské slavnosti 2009
Bod č.3 - Grantové žádosti 2009
Bod č.4 - Prodej a směna pozemků – projednání žádostí
Bod č.5 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 06/2009 ověří Radek Maxa a Stanislav Bauer.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 5/2009
Při kontrole zápisu č. 5/2009 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.
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Zastupitelstvo schválilo znění smlouvy o spolupráci při pořádání Selských slavností
v Holašovicích na rok 2009 s SK Jankov.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo znění smlouvy o spolupráci při pořádání Selských slavností
v Holašovicích na rok 2009 s SH Holašovice.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

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
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

Žádosti
vyhověno

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 - Prodej a směna pozemků – projednání žádostí
4.1. Na základě již platného pravomocného rozhodnutí KÚ JčK pracovištěm České
Budějovice ve věci vlastnictví pozemku p.č. 2320 (přiznáno vlastnictví Obci Jankov),
zastupitelstvo opakovaně projednalo žádost p. Davida Kozáka a nově i Jiřího Eibla o
odkoupení obecního pozemku p.č. 2320, o výměře 93 m2 (trvalý travní porost)
zapsaném na LV 1 Obec Jankov v k.ú. Jankov. Zastupitelstvo obce souhlasí
s prodejem uvedeného pozemku žadateli p. Davidu Kozákovi, bytem Jankov č.p. 41
z důvodu dlouhodobého využívání k soukromým účelům ve schválené ceně 150,- Kč
za m2.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.2. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Davida Kozáka o prodej pozemku p.č.
2229/16 o výměře 548 m2 v k.ú. Jankov. 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. Jelikož se jedná o
pozemek, který je v obci Jankov tzv. „černou skládkou“, tak zastupitelstvo povoluje
nájemci i jeho oplocení ve vlastní režii.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.3. Zastupitelstvo projednalo žádost pí. Marie Kučerové, bytem Jankov č.p. 60 jako
jediného žadatele o koupi obecního pozemku p.č. 2133/3, o výměře 3.042 m2
(ostatní plocha) zapsaném na LV 1 Obec Jankov v k.ú. Jankov. Zastupitelstvo
s prodejem pozemku souhlasí v ceně 20,- Kč/m2.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

4.4. Zastupitelstvo projednalo nabídku pí. Marie Kučerové o prodej pozemku p.č.
2552/5, o výměře 156 m2 (ostatní plocha) zapsaném na LV 367 Marie Kučerová
v k.ú. Jankov do vlastnictví Obce Jankov. Zastupitelstvo s koupí uvedeného pozemku
do vlastnictví Obce Jankov souhlasí v ceně 20,- Kč/m2.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

4.5.
Na základě aktuálně zpracovaného a souhlasně Katastrálním úřadem
Jihočeského kraje, pracovištěm v Č. Budějovicích potvrzeného geometrického plánu
rozdělení obecního pozemku p.č. 2983/1 o výměře 8.082 m2 ostatní plocha ke
schválenému zastavitelnému území v oblasti rybníka Nekysel v k.ú. Holašovice, LV 1
Obec Jankov a následnému přidělení parcelních čísel ke stavebním částem pozemků,
zastupitelstvo opětovně schválilo jejich prodej žadatelům - viz zápis ze zastupitelstva
č.002/2009 takto:
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4.5.1. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2983/10 o výměře 1.325 m2
a p.č. 2983/11 o výměře 119 žadatelům (manželům) Janu a Gabriele Jílkovým,
bytem Holašovice 57 v ceně 150,- Kč/m2. K rozdělení na dvě parcelní čísla došlo
z původně plánovaného výseku části pozemku.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

4.5.2. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2983/9 o výměře 1.020 m2
žadateli p. Radkovi Maxovi, bytem Holašovice 44 v ceně 150,- Kč/m2.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Další náklady (zpracování ZTV studie na obecních pozemcích, vyhotovení
geometrického plánu území apod.) jež souvisejí s územním či stavebním řízením
budou ze strany obce Jankov výše uvedeným žadatelům přefakturovány v plné výši
1:1.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.6.
Na základě aktuálně zpracovaného a souhlasně Katastrálním úřadem
Jihočeského kraje, pracovištěm v Č. Budějovicích potvrzeného geometrického plánu
rozdělení obecního pozemku p.č. 1837/2 o výměře 7.615 m2 ostatní plocha v k.ú.
Jankov, LV 1 Obec Jankov a následnému přidělení parcelních čísel k jednotlivým
částem pozemků, zastupitelstvo opětovně schválilo jejich prodej žadatelům - viz zápis
ze zastupitelstva č.010/2008 takto:
4.6.1. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1837/47 o výměře 1.005 m2
žadatelům manželům Páblovým, bytem Nerudova 51, České Budějovice v ceně 150,Kč/m2.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.6.2. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1837/51 o výměře 2.228 m2
žadatelům manželům Páblovým, bytem Nerudova 51, České Budějovice v ceně 20,Kč/m2.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.6.3. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1837/45 o výměře 736 m2
žadateli paní Haně Šedivé, bytem Praha 4, Lounských 689/13 v ceně 150,- Kč/m2.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.6.4. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1837/46 o výměře 813 m2
žadateli paní Monice Laňové, bytem Praha, Petrovice 6 v ceně 150,- Kč/m2.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Další náklady (vyhotovení geometrického plánu území) jež souvisejí s územním či
budou ze strany Obce Jankov výše uvedeným žadatelům přefakturovány na čtyři díly
(¼ Obec Jankov, ¼ Páblovi, ¼ paní Laňová, ¼ paní Šedivá).

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Strana 4 (celkem 5)

Zdržel se: 0

Bod č.5 - Různé
Zastupitelstvo ukládá místostarostovi zjistit do příštího zasedání zastupitelstva
aktuální stav využívání obecních pozemků v obci Jankov místními občany (účel,
zábor, apod.) v souvislosti s výzvou zastupitelstva a na základě případného uplatnění
znění a dodržování ustanovení obecní vyhlášky č.1/2009 především části IV., kde se
stanoví „Poplatek za užívání veřejného prostranství“ a v čl. 12 jeho sazba.
Pokladní obce informovala zastupitelstvo o zaplacení obecních poplatků za r.2009 o
od všech spoluobčanů k termínu 1.6.2009.
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce za rok 2008 bez výhrad. Návrh
Závěrečného účtu byl zveřejněn na Úřední desce Obce.
Podklady:
• Hodnotící zpráva včetně finančního vypořádání dotací a finančních vztahů za rok
2008
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2008
• Rozvaha k 31.12.2008
• Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2008
• Předvaha analytická k 31.12.2008

5.)

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