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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 02/2010
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Stanislav
Bauer, Radek Maxa, Marie Vaňková, František Řezníček, Pavel Melmer
Omluven: Pavel Moučka – pracovní důvody
Hosté: viz prezenční listina
Dne: úterý 9.2.2010
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. 1/2010
Bod č.2 – Grantové žádosti 2010
Bod č.3 – Selské slavnosti 2010
Bod č.4 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.)

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2010 ověří Radek Maxa a Stanislav Bauer.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

5.)

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 01/2010
Při kontrole zápisu č. 01/2010 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.

Strana 1 (celkem 4)

Bod č.2 - Grantové žádosti 2010
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2010 viz tabulka.
Hodnocení

Program

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Akce

Žádost
Oprava budovy hasičské
zpracována a POV – JčK
zbrojnice v Jankově
podána
Žádost
Vybudování splaškové kanalizace
zpracována a
a výstavba nových ČOV v obích
GP MŽP – SFŽP prioritní osa I.
podána
Jankov a Holašovice
Žádost
MMR – Podpora obnovy
zpracována a venkova – podpora vítězů
I. etapa rekonstrukce KD Jankov
podána
soutěže vesnice roku
Žádost o dofinancování
GP JčK - Podpora výstavby a
vybudování splaškové kanalizace
Monitorujeme obnovy vodohospodářské
a výstavba nových ČOV v obích
infrastruktury
Jankov a Holašovice
Havarijní program záchrany
Žádost
nemovitých kulturních památek
zpracována a
GP MK ČR
– oprava střechy stodoly č.p. 22
podána
Holašovice
Grant JčK - GP Webové
Zpracování nových web stránek
Monitorujeme
stránky pro obce
obce

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

640

500

61 500

48 500

1 300

1 000

750

600

Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí a nadále pověřuje starostu obce
monitorování, přípravou a podáním žádostí na r. 2010.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2010

a) Zastupitelstvo schválilo ceny parkovného a vstupného na r. 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: 8

Proti: 0

80,- Kč
Zdržel se: 0

Cena vstupného – děti od 6-15let a ZTP – snížené vstupné
Tělesně postižení s doprovodem – zdarma
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

40,- Kč

Zdržel se: 0

b) Zastupitelstvo schválilo ceny pro vystavovatele či prodejce na r. 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 24.7. – Ne
25.7.2010) takto:
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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 - 10 000,- 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

Zdržel se: 0

c) Zastupitelstvo schválilo celkovou částku na kulturní doprovodný program
Selských slavností na r.2010 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.4 – Různé
4.1.
Výběr obecních poplatků – způsob a termíny
Zastupitelstvo touto formou oznamuje, že výběr obecních poplatků dle schválené
vyhlášky č.1/2010 se uskuteční takto:


Obec Jankov:

Středa 10.3.2010 od 16.00 hod do 18.00 hod na obecním úřadě v Jankově


Obec Holašovice:

Pátek 12.3.2010 od 18.00 hod do 20:00 hod ve formance „Jihočeské hospody“
v Holašovicích
Kdo má zájem o platbu prostřednictvím složenky, prosím kontaktujte pí. Marii
Vaňkovou tel: 725 031 287 zasláním krátké sms zprávy s žádostí doručení složenky k
platbě obecních poplatků na r. 2010 s identifikací č.p. pro příslušnou obec a podpisem
žadatele.
Pokud se Vám uvedené termíny nehodí, je dále možné poplatky zaplatit v úředních
hodinách na obecním úřadě u místostarosty obce.
Upozorňujeme, že dle platné vyhlášky musí být schválené a stanovené obecní
poplatky zaplaceny do 30.3.2010.
4.2.
Schválení neinvestičních nákladů na předškolská zařízení MŠ
Čakov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů na
předškolská zařízení v obci Čakov za r. 2009.
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ
Čakov ve výši 41.156 ,- Kč

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.3.
Schválení prodeje obecních pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej obecního pozemku p.č. 4069/3, o
výměře 318 m2 (trvalý travní porost) zapsaném na LV 1 Obec Jankov v k.ú. Holašovice
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jedinému zájemci, který projevil zájem p. Stanislavu Bauerovi. Záměr o prodeji
uvedeného pozemku visel na úřadní desce obce Jankov – Holašovice od 22.1.2010 do
9.2.2010. Prodej pozemku bude uskutečněn na základě uzavření kupní smlouvy a
vkladu práva do KN v ceně 20,- Kč/m2 plochy.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

4.4.
Volné pobíhání psů
M. Vaňková upozornila na volné pobíhání psů, především v obci Jankov. Zastupitelstvo
pověřuji M. Vaňkovou prozatím ústně upozornit majitele těchto psů na povinnost
jejich zabezpečení proti volnému pobíhání a případnému vystavování se sankci za
nedodržování tohoto zákonného ustanovení.

6.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva byl stanoven na 9.3.2010 od 19:00
hod na v zasedací místnosti obecního úřadu v Jankově.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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