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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 03/2010
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, Marie Vaňková,
František Řezníček, Pavel Melmer
Omluven: Pavel Moučka, Radek Maxa, Jaroslav Kučera – nemoc
Hosté: viz prezenční listina
Dne: úterý 9.3.2010
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. 2/2010
Bod č.2 – Grantové žádosti 2010
Bod č.3 – Schválení ceny vodného pro obec Jankov na r. 2010
Bod č.4 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 6

4.)

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 03/2010 ověří Marie Vaňková a Pavel Melmer.

Výsledky hlasování:

Pro: 6

5.)

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 02/2010
Při kontrole zápisu č. 02/2010 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.
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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

Žádost
zpracována a POV – JčK
podána

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Akce

Oprava budovy hasičské
zbrojnice v Jankově

Vybudování splaškové
Žádost
kanalizace a výstavba nových
zpracována a
GP MŽP – SFŽP prioritní osa I. ČOV v obích Jankov a
podána
Holašovice
Žádost
MMR – Podpora obnovy
zpracována a venkova – podpora vítězů
I. etapa rekonstrukce KD Jankov
podána
soutěže vesnice roku
Žádost o dofinancování
Žádost
GP JčK - Podpora výstavby a
vybudování splaškové kanalizace
zpracována a obnovy vodohospodářské
a výstavba nových ČOV v obích
podána
infrastruktury
Jankov a Holašovice
Havarijní program záchrany
Žádost
nemovitých kulturních památek
zpracována a
GP MK ČR
– oprava střechy stodoly č.p. 22
podána
Holašovice
Žádost
Podpora Selské slavnosti
zpracována a GP JčK – podpora živé kultury
Holašovice 2010
podána
Žádost
GP JčK – podpora obnovy
Kofinancování – oprava střechy
zpracována a
nemovité kulturní památky
stodoly č.p. 22 Holašovice
podána
Žádost
Žádost o podporu Jč. kraje
akceptována JčK – rozpočet kraje
provozu Infocentra
- přiděleno
Žádost
Obnova stromořadí u polní cesty
zpracována a Grant AOPK
v k.ú. Holašovice - 1.část –
podána
výsadba cca 70 stromů
CELKEM podané/vyhověné žádosti

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

640

500

61 500

48 500

1 300

1 000

61 500

2 000

750

400

240

150

750

200

200

200

55

50

64.685

53.000

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r. 10/11

11.685

CELKEM spoluúčast občanů a organizací na realizaci grantů r.10/11

150

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

Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení ceny vodného pro obec Jankov na r. 2010
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností 1.
JVS a.s. na hospodářský rok 2010 – 2011 pro obec Jankov. Cena vodného byla dle
předložené kalkulace navýšena o 0,92 hal bez DPH oproti roku 2009.
Výpočet pevné a pohyblivé složky:
Pevná složka
(Kč/vodoměr/rok)
M3/hod.
Počet
Vodné
Stočné
Celkem
2,5
71
365
0
365
10,0
1
5 082
0
5 087
Uvedené ceny v tabulce jsou bez DPH.
Vodoměr

Pohyblivá složka
(Kč/m3)
Vodné
Stočné
Celkem
27,09

0,00

27,09

Srovnání cen pro vodoměr 2,5 m3/hod:
Pevná složka (Kč/měs)
Vodné
Stočné
Celkem
Současná cena
30,4
0,0
30,4
Navrhovaná cena
30,4
0,0
30,4
Rozdíl
0,0
0,0
0,0
Uvedené ceny v tabulce jsou bez DPH.

Pohyblivá složka(Kč/m3)
Vodné
Stočné
Celkem
26,17
0,00
26,17
27,09
0,00
27,09
0,92
0,00
0,92

Navýšení této ceny vodného o 1,- Kč za m3 je alokováno na fond oprav vodovodního
řádu, jež řídí a spravuje Obec Jankov (schváleno zastupitelstvem viz zápis 08/2008).
Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Různé
4.1.
Schválení členství ve SPOV
Zastupitelstvo schválilo přihlášku ze člena ve Spolku pro obnovu venkova a zároveň
schválilo platné stanovy spolku.

Výsledky hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.2.
Vyhodnocení akce Vepřové hody 2010
Zastupitelstvo vzalo na vědomí finanční a společenské vyhodnocení akce vepřové
hody 2010.
4.3.
Oslovení uchazečů o realizaci VŘ na dodavatele stavby
Zastupitelstvo schválilo přípravu zadávacích podmínek a oslovení nejméně tří
uchazečů na zpracování podkladů a realizaci procesu vypsání výběrového řízení –
veřejné soutěže dle zákona o zadávání veřejných zakázek na výběr dodavatele akce
„Vybudování kanalizace a nových ČOV v obcích Jankov a a Holašovice“. Přípravou
zadávacích podkladů a oslovením uchazečů pověřuje starostu obce. Starosta předloží
nabídky uchazečů na dalším zasedání zastupitelstva.

Výsledky hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.4.
Schválení realizace opravy veřejných záchodů v IC Holašovice
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo realizaci (opravu) investiční akce veřejných
záchodů pro návštěvníky památky Holašovice v budově informačního centra
v Holašovicích. Oslovením a výběrem dodavatelů (voda a topení, obklady, elektrika,
výměna oken) a dozorem stavby je pověřen starosta obce a zastupitel František
Řezníček. Předpoklad ukončení akce je do 15.4.2010 a na celou akci bylo vyčleněno
z rozpočtu obce maximálně 250.000,- Kč.
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Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.5.
Schválení prodeje obecních pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej obecního pozemku p.č. 4066/3, o
výměře 144 m2 (trvalý travní porost) zapsaném na LV 1 Obec Jankov v k.ú. Holašovice
jedinému zájemci, který projevil zájem Ing. Michaele Mühlpeckové, Holašovice č.p.
17. Záměr o prodeji uvedeného pozemku visel na úřadní desce obce Jankov –
Holašovice od 15.2.2010 do 9.3.2010. Prodej pozemku bude uskutečněn na základě
uzavření kupní smlouvy a vkladu práva do KN v ceně 20,- Kč/m2 plochy.

Výsledky hlasování:

Pro: 6

6.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva byl stanoven na 13.4.2010 od 19:00
hod na v zasedací místnosti obecního úřadu v Jankově.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Pavel Melmer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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