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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 13/2009
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: nikdo
Dne: úterý 29. prosince 2009
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. 12/2009
Bod č.2 – Schválení rozpočtu obce Jankov na r. 2010
Bod č.3 – Schválení rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2011 – 2014
Bod č.4 – Schválení vyhlášky o místních poplatcích na rok 2010
Bod č.5 – Projednání a schválení finální verze dokumentu II. etapy Management
Planu VPR Holašovice (UNESCO)
Bod č.6 – Rozpočtové opatření č. 6/2009
Bod č.7 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 13/2009 ověří Stanislav Bauer a Pavel Moučka.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 12/2009
Při kontrole zápisu č. 12/2009 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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Bod č.2 – Schválení rozpočtu Obce Jankov na r. 2010
Zastupitelstvo schválilo rozpočet Obce Jankov na rok 2010 dle předloženého a
projednaného návrhu na zasedání dne 2.12.2009.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2011 – 2014
Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období let 2011 – 2014 dle
předloženého a projednaného návrhu na zasedání dne 2.12.2009.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení vyhlášky o místních poplatcích na rok 2010
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích dle
projednaného návrhu ze dne 2.12.2009.

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. Výběr poplatků zastupitelstvo předběžně
předpokládá v průběhu měsíce března.
Bod č.5 – Projednání a schválení finální verze dokumentu II. etapy
Management Planu VPR Holašovice (UNESCO)
Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo konečnou verzi zpracovaného
dokumentu II. etapy Management Planu VPR Holašovice (UNESCO) bez připomínek.
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.6 – Rozpočtové opatření č.6/2009
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2009 dle přílohy č.3 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 - Různé
7.1.
Zastupitelstvo ukládá finanční komisi provést fyzické inventury stavu
obecního majetku k 31.12.2009. Na dalším zasedání zastupitelstva budou finanční
komisí předloženy zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení případné změny ve
stavu obecního majetku za dané období kalendářního roku 2009. Zodpovídá
předseda finanční komise.
7.2.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finanční odměny ve výši 10.000,- Kč
našemu občanovi Arnoštovi Petráčkovi za vynikající reprezentaci obce Jankov na
mistrovství světa a Evropy handicapovaných sportovců. Plavec Arnošt Petráček z
mistrovství Evropy přivezl zlatou medaili za světový rekord a stříbrnou medaili a na
mistrovství světa v Riu de Janeiro vybojoval stříbrnou medaili na trati 50 metrů znak.
Upomínkový list a šek na uvedený obnos bude p. A. Petráčkovi slavnostně předán na
dalším zasedání zastupitelstva obce Jankov.

Strana 2 (celkem 3)

7.3.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o sjednání nápravy manželů J. a A.
Vaňkových, Jankov č. p. 20 ohledně nedodržování vzájemných občanskoprávních
vztahů mezi nimi a p. J. Eiblem. Zastupitelstvo pověřuje starostu řešením uvedené
žádosti.
7.4.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu hospodaření
obce za rok 2009 a zůstatku finančních prostředků za běžném účtu obce
k 31.12.2009.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva byl stanoven na 19.1.2010 od 19:00
hod v budově obecního úřadu v Jankově.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Rozpočet obce Jankov na r. 2010
Příloha č. 2 – Rozpočtový výhled obce Jankov na r. 2011 - 2014
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 6/2009
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta

Vyvěšeno: 4.1.2010

Sejmuto:
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